ผลการแขงขัทักษะวิชาการ ในงานเปดบานวิชาการ "กระแสสินธุวิทยา 62"
ระดับประถมศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

ตัวแทนชั้น/โรงเรียน รหัส

รายการ

ระดับชั้น คะแนน

ผลการแขงขัน

โรงเรียนบานรัดปูน

101 กวีเยาวชนคนรุนใหม แตงกลอนสี่

ป.4-6

75

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

2 เด็กหญิงอรอนงค บุระไพโรจน โรงเรียนบานรัดปูน

101 กวีเยาวชนคนรุนใหม แตงกลอนสี่

ป.4-6

75

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

3 เด็กหญิงฑิตยา มากกิ้ม

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 101 กวีเยาวชนคนรุนใหม แตงกลอนสี่

ป.4-6

60

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

4 เด็กหญิงศิโรรัตน อิสโร

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 101 กวีเยาวชนคนรุนใหม แตงกลอนสี่

ป.4-6

60

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

5 เด็กหญิงกฤตพร จันทนุรัตน

โรงเรียนวัดโตนดดวน

101 กวีเยาวชนคนรุนใหม แตงกลอนสี่

ป.4-6

-

ไดเขารวมแขงขัน

6 เด็กหญิงวรรณวิสา พรายอําไพ โรงเรียนวัดโตนดดวน

101 กวีเยาวชนคนรุนใหม แตงกลอนสี่

ป.4-6

-

ไดเขารวมแขงขัน

7 เด็กหญิงนันธิดา ชางเหล็ก

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 101 กวีเยาวชนคนรุนใหม แตงกลอนสี่

ป.4-6

8 เด็กหญิงพรไพลิน ภูมี

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 101 กวีเยาวชนคนรุนใหม แตงกลอนสี่

ป.4-6

-

ไดเขารวมแขงขัน
ไดเขารวมแขงขัน

1 เด็กหญิงศศิวรรณ ชะนีทอง

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 201 การแขงขันคิดเลขเร็ว

ป.4-6

-

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

2 เด็กชายชานุตม ลองวั่น

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 201 การแขงขันคิดเลขเร็ว

ป.4-6

ไดเขารวมแขงขัน
ไดเขารวมแขงขัน

1 เด็กชายนฤเทพ หนูยิ้มซาย

3 เด็กหญิงชัญญนุษ ราชเมืองขวาง โรงเรียนบานรัดปูน

201 การแขงขันคิดเลขเร็ว

ป.4-6

-

1 เด็กชายณัฐวุฒิ หวังนุรักษ

โรงเรียนบานรัดปูน

302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

75

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

2 เด็กชายสิราภัทร สวยงาม

โรงเรียนบานรัดปูน

302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

75

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

3 เด็กหญิงรัชนีวรรณ สวยงาม

โรงเรียนบานรัดปูน

302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

75

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

4 เด็กชายทวีวฒ
ั น พรหมศรี

โรงเรียนบานแหลมหาด 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

71

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

5 เด็กหญิงนันธิดา เครือแกว

โรงเรียนบานแหลมหาด 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

71

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

6 เด็กหญิงปวริศา แกวมณี

โรงเรียนบานแหลมหาด 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

71

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

7 เด็กหญิงธารปภัสร สงฆสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

64

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

8 เด็กหญิงนิชานันท คงทอง

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

64

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

9 เด็กหญิงโสภิตา กายละออง

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

64

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

10 เด็กหญิงรวินันท จันทสงค

โรงเรียนวัดโตนดดวน

ป.4-6

61

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ผลการแขงขัทักษะวิชาการ ในงานเปดบานวิชาการ "กระแสสินธุวิทยา 62"
ระดับประถมศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

ตัวแทนชั้น/โรงเรียน รหัส

รายการ

ระดับชั้น คะแนน

ผลการแขงขัน

11 เด็กหญิงธนัณญา บุญมา

โรงเรียนวัดโตนดดวน

302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

61

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

12 เด็กหญิงนิธิวดี คงศักพั
ดิ นธ

โรงเรียนวัดโตนดดวน

302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

61

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

13 เด็กหญิงณัฎฐชา เสนประดิษฐ

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

40

ไดเขารวมแขงขัน

14 เด็กหญิงเบญญาภา เบ็ญพาด

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

15 เด็กหญิงเองนภา ณรงค

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 302 ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ป.4-6

40
40

ไดเขารวมแขงขัน
ไดเขารวมแขงขัน

1 เด็กชายฐิติพันธ จันสมุทร

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 401 การตอบปญหาทางสังคม

ป.4-6

-

ไดเขารวมแขงขัน

2 เด็กหญิงณัฐวรา ชุมออน

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 401 การตอบปญหาทางสังคม

ป.4-6

-

ไดเขารวมแขงขัน

3 เด็กชายไตรภพ กลิ่นเกษร

โรงเรียนบานรัดปูน

401 การตอบปญหาทางสังคม

ป.4-6

-

ไดเขารวมแขงขัน

4 เด็กชายปติพงศ ปติ

โรงเรียนบานรัดปูน

401 การตอบปญหาทางสังคม

ป.4-6

-

ไดเขารวมแขงขัน

5 เด็กหญิงณัฐวดี คงประมูล

โรงเรียนวัดโตนดดวน

401 การตอบปญหาทางสังคม

ป.4-6

6 เด็กหญิงนาตาลี คงเอียง

โรงเรียนวัดโตนดดวน

401 การตอบปญหาทางสังคม

ป.4-6

-

ไดเขารวมแขงขัน
ไดเขารวมแขงขัน

1 เด็กหญิงผาณิตา สุกแดง

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 403 ประกวดเลานิทานคุณธรรมภาษาใต

ป.4-6

81

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

403 ประกวดเลานิทานคุณธรรมภาษาใต

ป.4-6

3 เด็กชายนฤเทพ ใชใจเวทย

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 403 ประกวดเลานิทานคุณธรรมภาษาใต

ป.4-6

73
60

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

1 เด็กชายณัฐพล ไชยวงศ

โรงเรียนวัดโตนดดวน

501 ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.4-6

87

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

2 เด็กชายวรวิช ชุมยอย

โรงเรียนวัดโตนดดวน

501 ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.4-6

87

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

3 เด็กชายณัฐชนน เพียรสวัสดิ์

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 501 ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.4-6

77

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

4 เด็กชายพัสกร แยมยิ้ม

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 501 ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.4-6

77

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

5 เด็กหญิงณัฏฐา คงชวย

โรงเรียนบานแหลมหาด 501 ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.4-6

72

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

6 เด็กหญิงณัฏยา คงชวย

โรงเรียนบานแหลมหาด 501 ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.4-6

72

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

7 เด็กชายปณณวิชญ ซี่ซาย

โรงเรียนบานรัดปูน

ป.4-6

67

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

2 เด็กหญิงชอทิพย เพชรชาติเชื้อ โรงเรียนบานรัดปูน

501 ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการแขงขัทักษะวิชาการ ในงานเปดบานวิชาการ "กระแสสินธุวิทยา 62"
ระดับประถมศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

ตัวแทนชั้น/โรงเรียน รหัส

รายการ

ระดับชั้น คะแนน

ผลการแขงขัน

ป.4-6

67

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 601 ประกวดการวาดภาพระบายสี

ป.4-6

90

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

2 เด็กชายธวัตน ณะแกว

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 601 ประกวดการวาดภาพระบายสี

ป.4-6

90

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

3 เด็กชายธีรศักดิ์ วงศทอง

โรงเรียนบานรัดปูน

601 ประกวดการวาดภาพระบายสี

ป.4-6

85

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

4 เด็กชายสิทธิชัย แกวมณี

โรงเรียนบานรัดปูน

601 ประกวดการวาดภาพระบายสี

ป.4-6

85

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

5 เด็กหญิงปาณิศา เอียดสุย

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 601 ประกวดการวาดภาพระบายสี

ป.4-6

92

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

6 เด็กหญิงอรัญญา กะหมายสม

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 601 ประกวดการวาดภาพระบายสี

ป.4-6

92

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

7 เด็กชายจรัญ คงเอียง

โรงเรียนวัดโตนดดวน

601 ประกวดการวาดภาพระบายสี

ป.4-6

8 เด็กชายพัทธดล มณีคง

โรงเรียนวัดโตนดดวน

601 ประกวดการวาดภาพระบายสี

ป.4-6

78
78

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

1 เด็กชายทิฆัมพร นิราช

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 602 แขงขันการขับรองเพลงไทยลูกทุง

ป.4-6

-

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

2 เด็กชายกษมา ทองมี

โรงเรียนวัดโตนดดวน

602 แขงขันการขับรองเพลงไทยลูกทุง

ป.4-6

-

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

3 เด็กหญิงธารารัตน นภาพันธ

โรงเรียนวัดโตนดดวน

602 แขงขันการขับรองเพลงไทยลูกทุง

ป.4-6

-

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

4 เด็กหญิงอาริษา พรหมมา

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 602 แขงขันการขับรองเพลงไทยลูกทุง

ป.4-6

5 เด็กหญิงวรรณวิษา วงศทอง

โรงเรียนบานรัดปูน

ป.4-6

-

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

1 เด็กชายวโรภาส ขุนราช

โรงเรียนบานแหลมหาด 801 แขงขัน Read and Draw

ป.4-6

84

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

2 เด็กหญิงญานิน อโนทิพย

โรงเรียนบานแหลมหาด 801 แขงขัน Read and Draw

ป.4-6

84

ไดรับรางวัลเหรียญทอง

60
60

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

8 เด็กชายพิชิตชัย เรืองชวย

โรงเรียนบานรัดปูน

1 เด็กชายธนภูมิ มอกมา

501 ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

602 แขงขันการขับรองเพลงไทยลูกทุง

3 เด็กชายกฤษณธนพนธ วงศทอง โรงเรียนบานรัดปูน

801 แขงขัน Read and Draw

ป.4-6

4 เด็กหญิงณัฐณิชา อุคติ

801 แขงขัน Read and Draw

ป.4-6

โรงเรียนบานรัดปูน

