
ล าดับที่ ระดับช้ัน คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล ล าดับที่

1 เด็กหญิง ตรีชฎา เย็บและ ป.2 82 เหรียญเงิน 172
2 เด็กชาย ชนาธิป รัตนเสถียร ป.3 74 เหรียญเงิน 88
3 เด็กชาย เขมพิชฌน์ มณีรวม ป.3 67 เหรียญทองแดง 106
4 เด็กหญิง อริญชยา แซ่โง้ว ป.3 59 เหรียญทองแดง 128
5 เด็กชาย สิรดนัย ณะตุ้ง ป.3 59 เหรียญทองแดง 129
6 เด็กหญิง กชกร ทองค า ป.3 55 เหรียญทองแดง 144
7 เด็กหญิง สิริณัฐ แก้วทองราช ป.3 52 เหรียญทองแดง 150
8 เด็กชาย รัชชานนท์ คงชีพ ป.3 51 เหรียญทองแดง 152
9 เด็กชาย วิศวะ นวลนิล ป.3 51 เหรียญทองแดง 154
10 เด็กหญิง กานต์พิชชา ไชยรัตน์ ป.3 45 เข้าร่วม 162
11 เด็กหญิง  ชนัญชิตา ราชบุตร ป.3 48 เข้าร่วม 164
12 เด็กหญิง สิริรัชย์ แก้วทองราช ป.4 98 เหรียญทอง 18
13 เด็กหญิง พรกมล บุญรักษ์ ป.4 87 เหรียญเงิน 37
14 เด็กชาย กิตติกานต์ กาญจนพร ป.5 98 เหรียญทอง 8
15 เด็กชาย จิรชัย บุญโร ป.5 81 เหรียญเงิน 53
16 เด็กหญิง พิณสุดา เย็บและ ป.5 81 เหรียญเงิน 54
17 เด็กหญิง ปาลิดา หนูเอียด ป.5 79 เหรียญเงิน 55
18 เด็กหญิง ชมพูนุท สุวรรณสุโข ป.5 76 เหรียญเงิน 59
19 เด็กหญิง นุชศรา สารสุข ป.5 75 เหรียญเงิน 61
20 เด็กหญิง สุจิตรา ย่ีโชติช่วง ป.5 75 เหรียญเงิน 63
21 เด็กหญิง กุลธิดา แก้วกลับ ป.5 73 เหรียญเงิน 65
22 เด็กหญิง มลสิยา จันทร์อ่อน ป.5 71 เหรียญเงิน 68
23 เด็กหญิง อาจาริยา พรหมรักษา ป.5 70 เหรียญเงิน 69
24 เด็กหญิง ณญาดา ตรีตรง ป.5 67 เหรียญทองแดง 73
25 เด็กชาย นัชนนท์ หนูมา ป.5 67 เหรียญทองแดง 75
26 เด็กหญิง อาทิตยา พรหมรักษา ป.5 64 เหรียญทองแดง 76
27 เด็กชาย ทองเจริญ โชติรัตน์ ป.5 62 เหรียญทองแดง 77
28 เด็กชาย ทัศนะ ไชยชาย ป.5 57 เหรียญทองแดง 79
29 เด็กชาย อริย์ธัช จันทร์สองแก้ว ป.5 49 เข้าร่วม 82
30 เด็กหญิง ชลธิชา มีผล ป.5 49 เข้าร่วม 83

ช่ือ-นามสกุล

สรุปผลการแข่งขันจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคใต้ ครัง้ที ่9
วันที ่10 ธันวาคม 2559

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  



ล าดับที่ ระดับช้ัน คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล ล าดับที่

31 เด็กชาย วัศพล พุดเอียด ป.5 40 เข้าร่วม 84
32 เด็กหญิง อัศวินี แก้วช่วย ป.6 83 เหรียญเงิน 45
33 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ไชยอิน ป.6 81 เหรียญเงิน 51
34 เด็กหญิง ปัณชญา คนคล่อง ป.6 81 เหรียญเงิน 52
35 เด็กหญิง รัญชิดา อนุพงค์ ป.6 75 เหรียญเงิน 57
36 เด็กหญิง กตัญชลี วุ่นแก้ว ป.6 75 เหรียญเงิน 58
37 เด็กหญิง ศุภษิตา รัตนะ ป.6 71 เหรียญเงิน 60

สรุปผล

นักเรียนโรงเรียนสายชลผเข้าร่วมแข่งขันจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคใต้  จ านวน 37 คน ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 
คิดเป็นร้อยละ  86.49 ผ่านเกณฑ์ระดับต่างๆ ดังนี้
1. เหรียญทอง     2   เหรียญ              
2. เหรียญเงิน     18   เหรียญ                      
3. เหรียญทองแดง   12    เหรียญ                  
4. ระดับเข้าร่วม  5 เหรียญ           

ช่ือ-นามสกุล


