ประผลการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาและความรู้ทวั่ ไป ครั้งที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลาดับทีค่ านาหน้า
ชื่อ - สกุล
1 เด็กหญิง ชลลดา จตุเทน
2 เด็กหญิง ธีรัตม์ บุญทา
3 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ขายม
4 เด็กชาย กีรติ ทาสีแก้ว
5 เด็กชาย ภูริณัฐ วันดี
6 เด็กหญิง ยมลภัทร จีนภักดี
7 เด็หญิง รชยา ครองศรัทธา
8 เด็กหญิง กมลชก มานิมน์
9 เด็กชาย ฐปนัท พลกุล
10 เด็กหญิง นรรธพร อามาตย์พล
11 เด็กชาย เมธิชัย ลามะให
12 เด็กชาย กิตติพงษ์ ปิน่ ขุนทด
13 เด็กหญิง จิรัชญา ทับสุขวิวัฒนกุล
14 เด็กหญิง ชนันท์ณัฐ สัตตรัตนาพร
15 เด็กชาย ตันตระกูล กุลสวัสดิ์
16 เด็กชาย อิสรภาพ พิลาวุฒิ
17 เด็กหญิง นภาวี ภัทราบุญญากุล
18 เด็กหญิง อินทร์กรแก้ว นินทะราช
19 เด็กหญิง กมลพร สืบสุนทร
20 เด็กหญิง เกศรินทร์ ชินบุตร
21 เด็กชาย ธนวิชญ์ นามสนิท
22 เด็กชาย วัชรพล ปธิรูปัง
23 เด็กหญิง สุดารัตน์ ปักกะทานัง
24 เด็กหญิง กมลลักษณ์ แซ่อ้อ
25 เด็กหญิง กัญวรา หิตายะ
26 เด็กหญิง จิราวรรณ ดีนอก
27 เด็กชาย ณัฐภัทร พิจารณ์
28 เด็กหญิง พิริสา บุตรวิชา
29 เด็กหญิง ณัฐฌา โพธิแ์ กะ

โรงเรียน
คะแนน
รางวัล
พระกุมารร้อยเอ็ด
42 รางวัลชนะเลิศ
อนุบาลทองสตา
42 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เมืองวาปีปทุม
41 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เมืองวาปีปทุม
40
บ้านนาฝาย
39
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 38
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 37
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 35
เมืองวาปีปทุม
35
เมืองวาปีปทุม
35
เมืองวาปีปทุม
35
อนุบาลวาปีปทุม
34
หมายเหตุ
เมืองวาปีปทุม
34 นักเรียนทีม่ ีคะแนน
อนุบาลวาปีปทุม
33 เท่ากันจะเรียงตาม
เมืองวาปีปทุม
33 สาระการเรียนรู้
เมืองวาปีปทุม
33 ดังต่อไปนี้
อนุบาลวาปีปทุม
32 1. พระพุทธศาสนา
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 32 2. หน้าทีพ่ ลเมือง
เมืองวาปีปทุม
31 3. ภูมิศาสตร์
ชุมชนบ้านโพธิส์ องห้องวิทยา 31 4.เศรษฐศาสตร์
อนุบาลวาปีปทุม
31 5.ประวัติศาสตร์
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 31 6.อาเซียน
เมืองวาปีปทุม
31
เมืองวาปีปทุม
30
เมืองวาปีปทุม
30
เมืองวาปีปทุม
30
เมืองวาปีปทุม
30
เมืองวาปีปทุม
30
เมืองวาปีปทุม
29

ลาดับทีค่ านาหน้า
ชื่อ - สกุล
30 เด็กหญิง ธีรพร ภูมาศ
31 เด็กหญิง พึงพิศ สัตรู
32 เด็กหญิง พุทธิตา ไปใกล้
33 เด็กหญิง ลินลณี ตรีเมฆ
34 เด็กชาย สุวัจน์ ราชบุรี
35 เด็กชาย ศักดิ์กรินทร์ พลรักษา
36 เด็กชาย ธนกร จันหนองหว้า
37 เด็กหญิง นิราตรี มะโนราช
38 เด็กหญิง ชนากานต์ คุ้มเนตร
39 เด็กหญิง ศศิวรรณ วุฒิสารคุณ
40 เด็กชาย สุริยะ เณรสุวรรณ
41 เด็กหญิง ปาลิตา ประนิล
42 เด็กหญิง วัชราภรณ์ บัวรัตน์
43 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ มิตะนุ
44 เด็กหญิง อุไรพร แสนวัง
45 เด็กหญิง ณัฐสุดา ปะภาวะเต
46 เด็กหญิง วรางคนาง พิมพ์พันธุ์
47 เด็กหญิง ศุภารัตน์ สามารถ
48 เด็กหญิง อารียา พะละลาภ
49 เด็กหญิง เนตรนภัส พลดร
50 เด็กหญิง วริศรา บุตะกะ
51 เด็กหญิง ชลิตา ด้นกันเดช
52 เด็กหญิง ญดาพร ชานาญจันทร์
53 เด็กชาย รุ่งรริน ประนิล
54 เด็กหญิง วราภรณ์ เสนามาตย์
55 เด็กหญิง สุภาภรณ์ บริวาล
56 เด็กหญิง ชนากานต์ บัวรัตน์
57 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ ประกอบผล
58 เด็กหญิง ปนัดดา สุนทวงษ์
59 เด็กหญิง นาฏสิริ ภัทราบุญญากุล
60 เด็กชาย รัตนชาติ พลสิงห์
61 เด็กชาย กิตติพงค์ ศริวิชา
62 เด็กหญิง กานต์ทิชชา ไกรสี

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลวาปีปทุม
29
เมืองวาปีปทุม
29
เมืองวาปีปทุม
29
ชุมชนบ้านโพธิส์ องห้องวิทยา 29
เมืองวาปีปทุม
29
พระกุมารศึกษา
29
อนุบาลวาปีปทุม
28
บ้านหนองคูม่วง
28
เมืองวาปีปทุม
27
อนุบาลวาปีปทุม
27
เมืองวาปีปทุม
27
อนุบาลวาปีปทุม
27
ชุมชนบ้านโพธิส์ องห้องวิทยา 26
อนุบาลวาปีปทุม
26
เทศบาลสวนสนุก
26
เมืองวาปีปทุม
25
อนุบาลวาปีปทุม
25
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25
ชุมชนบ้านโพธิส์ องห้องวิทยา 25
อนุบาลวาปีปทุม
24
อนุบาลวาปีปทุม
24
อนุบาลวาปีปทุม
23
บ้านหนองคูม่วง
23
อนุบาลวาปีปทุม
23
อนุบาลวาปีปทุม
22
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 21
ชุมชนบ้านโพธิส์ องห้องวิทยา 20
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 20
ชุมชนบ้านโพธิส์ องห้องวิทยา 20
อนุบาลวาปีปทุม
19
บ้านหนองคูม่วง
15
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 13
เมืองวาปีปทุม
ขาดสอบ

หมายเหตุ

ลาดับทีค่ านาหน้า
ชื่อ - สกุล
63 เด็กชาย คมกฤษณ์ ปะโสติยัง
64 เด็กหญิง จิรัฐติกาล ปาปะกะ
65 เด็กหญิง ปภาดา ปะเมนาโพธิ์
66 เด็กชาย ปรัช จันสาโรง
67 เด็กหญิง แพรวา นามมงคล

โรงเรียน
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
อนุบาลวาปีปทุม
เมืองวาปีปทุม
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
เมืองวาปีปทุม

คะแนน
ขาดสอบ
ขาดสอบ
ขาดสอบ
ขาดสอบ
ขาดสอบ

หมายเหตุ

