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43 ด.ช.ภูมินทร์ นำคฤทธ์ิ ด.ช.ภูริพัชร สุขแก้ว ป.6 เทศบำลบ้ำนคูหำสวรรค์ พัทลุง 41 1

7 ด.ช.กิตติธัช เทียนโพธิวัฒน์ ด.ญ.ณัฏฐสุรำงค์ หลีวิจิตร ป.6 อนุบำลพัทลุง พัทลุง 37 2

29 ด.ญ.พรำวพรรษ กล่ันสุวรรณ ด.ญ.สิริภรรัศมี ใจจ้อง ป.6 บูรณะร ำลึก ตรัง ตรัง 36 3

38 ด.ช.ณ ภีศเดช แก่งสันเทียะ ด.ญ.ปณสิตำ คงไข่ ป.6 อนุบำลสงขลำ สงขลำ 36 4

44 ด.ญ.ฐิตำภำ บุญชรัตน์ ด.ช.ปัณณวิทญ์ ทองหยู ป.6 เทศบำลบ้ำนคูหำสวรรค์ พัทลุง 36 5

9 ด.ญ.สุกำญจน์ดำ อินนุรักษ์ ด.ญ.ณัฐชยำ นวลน่ิม ป.6 ดรุโณทัย ตรัง 35 6

30 ด.ช.พศิน เขมวุฒิพงษ์ ด.ช.ธนกฤต สุพิทักษ์ ป.6 บูรณะร ำลึก ตรัง ตรัง 35 7

39 ด.ช.ศรัณย์ อินทร์บุญแก้ว ด.ญ.พิชชำอร ทองหนูนู้ย ป.6 อนุบำลเรวดีศึกษำ พัทลุง 35 8

8 ด.ช.ธีรภพ รักษ์ชูช่ืน ด.ญ.ณัชชำ พิทักษ์บุญเขต ป.6 อนุบำลพัทลุง พัทลุง 34 9

35 ด.ช.สิทธิโชค จุลรอด ด.ช.สรวิชญ์ เส้งว่ัน ป.6 เรวดีพัทลุง พัทลุง 34 10

37 ด.ช.พัทธบรรณ ทิพย์เดช ด.ช.ณฐนกร รุ่งอ ำไพ ป.6 อนุบำลสงขลำ สงขลำ 34 11

46 ด.ช.ศิวัช กวมทรัพย์ ด.ช.ศิวกร แสงแก้ว ป.6 สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ สงขลำ 33 12

1 ด.ช.จิรวัฒน์ หนูวุ่น ด.ช.ณรงค์กรณ์ แก้วใจจง ป.6 อนุบำลป่ำบอน พัทลุง 30 13

41 ด.ช.ณัฐวุฒิ รักล้วน ด.ช.เตชะสิทธ์ิ อินทร์สังข์ ป.5 เทศบำลวัดนำงลำด พัทลุง 29 14

49 ด.ญ.มัณฑิรำ หนูฤกษ์ ด.ญ.อภิษญำ พิศำลวัชรินทร์ ป.6 อนุบำลป่ำพะยอม พัทลุง 29 15

4 ด.ช.กีรติ กำญจนวงศ์ ด.ญ.ธีรภัทร สุขสนำน ป.6 บ้ำนทุ่งศำลำ ตรัง 28 16

10 ด.ญ.บุญยนุช ยุทธวรวิทย์ ด.ญ.กุลภัสสร์ แสงแก้ว ป.6 ดรุโณทัย ตรัง 28 17

28 ด.ช.สิทธินันทร์ ขุนทองพุ่ม ด.ช.คิมหันต์ ชูถนอม ป.6 บ้ำนขอนหำด นครศรีธรรมรำช 28 18

33 ด.ช.นพธรรม ทองดี ด.ญ.วิมลสิริ หม่ืนรักษ์ ป.6 เทศบำลวัดภูผำภิมุข พัทลุง 28 19

48 ด.ช.ฉันทิต เมืองไข่ ด.ช.กษิตินำถ ยังทอง ป.6 อนุบำลป่ำพะยอม พัทลุง 28 20

18 ด.ช.ยศพัฒน์ สุขมำก ด.ช.ณัฐณธรณ์ ชูภู ป.6 วัดล ำนำว นครศรีธรรมรำช 27 21

24 ด.ช.กษิด์ิเดช ใจกระจ่ำง ด.ญ.ชลลดำ ขำวพิชัย ป.6 บ้ำนถ้ ำตลอด นครศรีธรรมรำช 27 22

36 ด.ญ.วริศรำ เมืองแก้ว ด.ญ.ยุวนำถ ดวงจันทร์ ป.6 เรวดีพัทลุง พัทลุง 27 23

47 ด.ช.ภูว์รินทร์ คงตุก ด.ญ.รวิษรำ คงช่วย ป.6 สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ สงขลำ 27 24

11 ด.ช.อิทธิพล ช่ำงพูด ด.ญ.ฐำนวีร์ เก้ือนะ ป.5 บ้ำนไชยภักดี ตรัง 26 25

15 ด.ญ.สุฐิตำ หะ ด.ญ.นิรชดำ ขุนเจริญ ป.6 บ้ำนด่ำนโลด พัทลุง 26 26

17 ด.ญ.พิมพ์ชนก บุญเชิด ด.ญ.เกวลิน พรหมขวัญ ป.6 วัดล ำนำว นครศรีธรรมรำช 26 27

40 ด.ญ.สุธีกำนต์ นิลพันธ์ ด.ญ.นีรชำ แสนเรือง ป.6 อนุบำลเรวดีศึกษำ พัทลุง 26 28

16 ด.ญ.ศรำสินี สุทธิกำญจน์ ด.ญ.อัญธิสำ ช่วยด ำ ป.6 บ้ำนด่ำนโลด พัทลุง 24

26 ด.ช.สิทธิชัย น่ิมด ำ ด.ช.พีรณัฐ พรมชูแก้ว ป.6 อนุบำลควนขนุน พัทลุง 23

14 ด.ญ.ธิฆัมพร เนียมรินทร์ ด.ญ.กมลลักษณ์ จีนนุกูล ป.6 หัวไทร (เรือนประชำบำล) นครศรีธรรมรำช 22

27 ด.ญ.จิตปรีดำ เฉียบแหลม ด.ช.สิริณัฏฐ์ สงรัก ป.5 บ้ำนขอนหำด นครศรีธรรมรำช 22

42 ด.ญ.ปวิชญำ ชูรอด ด.ญ.ฐิติกำนต์ กล่ินสวัสด์ิ ป.6 เทศบำลวัดนำงลำด พัทลุง 22

2 ด.ญ.พรรพษำ เส้งเซ่ง ด.ช.คณิศร ไชยจรัส ป.6 อนุบำลป่ำบอน พัทลุง 21

34 ด.ญ.ภัคธีมำ รอดเนียม ด.ญ.ธิดำรัตน์ ปรำบปัญจะ ป.6 เทศบำลวัดภูผำภิมุข พัทลุง 21

45 ด.ญ.นวพรรษ บุญยะนันท์ ด.ช.กนกศักด์ิ จิตตเสนำ ป.6 บูรณะพัทศึกษำ พัทลุง 21

50 ด.ญ.ธัญสินี ผลำญไกรเพชร ด.ญ.ชลิตำ ชุมแก้ว ป.6 บ้ำนแม่ขรี(สวิงประชำสรรค์) พัทลุง 21

13 ด.ญ.ภัทร์ธิดำ เดชสถิตย์ ด.ช.ธนวรรธน์ ตู้โกเมน ป.6 หัวไทร (เรือนประชำบำล) นครศรีธรรมรำช 20

21 ด.ช.ธีรภัทร์ นำคกรด ด.ช.ธนพล มีเสน ป.5 วัดควนสมบูรณ์ นครศรีธรรมรำช 20

23 ด.ช.ภูทอง สิงขะระ ด.ญ.เกวลิน ทองกัน ป.6 บ้ำนโหล๊ะท่อมรำษฎร์พิพัฒน์ พัทลุง 20

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนรอบท่ี 2
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ



ทีมท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน จังหวัด คะแนน ล ำดับท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนรอบท่ี 2
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ

6 ด.ญ.ณัฐสินี พรอริยวัฒนกิจ ด.ญ.อริศรำ งำมข ำ ป.6 วัดวังฆ้อง นครศรีธรรมรำช 19

12 ด.ญ.ลีลำวดี พรหมจรรย์ ด.ญ.จิรนันท์ สืบพันธ์ ป.6 บ้ำนไชยภักดี ตรัง 19

20 ด.ญ.อำนีฟำ เจะหะ ด.ญ.อำนีฟะห์ มำแต ป.5 บ้ำนบ่อทอง นรำธิวำส 19

25 ด.ญ.จิรำวรรณ เพชรรักษ์ ด.ญ.ป่ินนภำ สุกแดง ป.6 บ้ำนถ้ ำตลอด นครศรีธรรมรำช 19

51 ด.ญ.นภัสรำ ไชยชนะ ด.ญ.นำรีลักษณ์ เพ็งเล็ง ป.6 บ้ำนแม่ขรี(สวิงประชำสรรค์) พัทลุง 19

22 ด.ญ.นิศำรัตน์ ฤทธ์ิด ำ ด.ญ.เยำวพำ ทองสัมฤทธ์ิ ป.6 บ้ำนโหล๊ะท่อมรำษฎร์พิพัฒน์ พัทลุง 18

5 ด.ญ.พิมพ์มำดำ เนรจุล ด.ญ.คชำภรณ์ วังเคียน ป.5 วัดวังฆ้อง นครศรีธรรมรำช 17

19 ด.ญ.อำนีรำ ฮำยีลำเต๊ะ ด.ญ.พัชรี สำมะ ป.5 บ้ำนบ่อทอง นรำธิวำส 14

3 ด.ญ.ธวัลลักษณ์ ไชยโรจน์วัฒนำ ด.ญ.ณัฐวดี ชูมณี ป.6 บ้ำนทุ่งศำลำ ตรัง ขาดสอบ

31 ด.ญ.สุเนตรำ อิสระทะ ด.ญ.อรฤดี เอียดสุย ป.5 วัดแหลมดินสอ พัทลุง ขาดสอบ

32 ด.ญ.วรพิชชำ ผลบุญ ด.ญ.พรนัชชำ ขุนโยธำ ป.6 วัดแหลมดินสอ พัทลุง ขาดสอบ


