
 

 

ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษา ม.1-3  

ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล โรงเรียน กลุ่ม CEO คะแนน 

รางวัล/ 
เหรียญ 

ผู้ฝึกสอน 

1 เด็กหญิงพัชรพร  ทองสุ บ้านโนนหนองสิม น้้าเกลี้ยง 84 ทอง นางสาวณฐมล  ค ้าคูณ 

2 เด็กหญิงอมิตา  ปานนี้ รวมสินวิทยา เอกชน 83 ทอง นายด้ารงศิลป์  สมจันทร์ 

3 เด็กหญิงปราณปรียา  ส่งเสริม อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 82 ทอง นางสกาวเดือน  สู่สุข 

4 เด็กหญิงรตา  สีหะวงษ์ บ้านหนองโนวิทยา เมืองพระธาตุเรืองรอง 81 ทอง นางสุกัญญา  ไกยราช 

5 เด็กหญิงพรรณนิภา  เบ้าทอง บ้านเจี ย ฟากมูลกันทรารมย์ 80 ทอง นางสาวสิริชนุตต์  ศิริกุล 

6 เด็กหญิงสิริญากร  จิรังลา อนุบาลพยุห์ พยุห์ 79 เงิน นางอุไรวรรณ  มณฑาทิพย์ 

7 เด็กหญิงสุนิษา  หงษ์ทอง บ้านดินด้าเหล่าเสนใต้ ประจิมโนนคูณ 78 เงิน  

8 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เสาเวียง บ้านผักขะ ยางชุมน้อย 77 เงิน นางพันธณี  เพ็งแจ่ม 

9 เด็กหญิงสุนิตา  ชูเชิด บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณกันทรารมย์ 75 เงิน  

10 เดก็ชายอธิวัฒน์  ทองพูล บ้านโพนยาง วังหิน 2 74 เงิน นางอลิสา  ประกอบเสียง 

11 เด็กหญิงสุภาภรณ์  รวมธรรม บ้านค้าเนียม(ค้าเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพกันทรารมย์ 73 เงิน  

12 เด็กหญิงจิลมุล  วงค์งามเถาว์ อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาโนนคูณ 72 เงิน นางสุภาวดี  อาภรณ์วิชานพ 

13 เด็กหญิงอมภิญญา  แก้วเกิด บ้านแทงวิทยา เมืองสวนสมเด็จ 65 ทองแดง นางเยาวลักษณ์  คบพิมาย 

14 เด็กหญิงผกากร  สุรินทร์เลิศ ตะดอบวิทยา เมืองศรีล้าดวน 62 ทองแดง  

15 เด็กหญิงปนัดดา  ค้ากลาง บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 1 60 ทองแดง  

 
 



 

 

ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-3  

ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล โรงเรียน กลุ่ม CEO คะแนน 

รางวัล/ 
เหรียญ 

ผู้ฝึกสอน 

1 เด็กหญิงรัชรินวิภา  ผาค้า อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ 94 ทอง ว่าที รต.หญิงวรรณุภรณ์  อินทะนาน 

2 เด็กหญิงพิชญพร  จุลทัศน์ อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 91 ทอง นางพรพิไล  มนัสเกียรติคุณ 

3 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยกัณหา บ้านหนองแวง บูรพาโนนคูณ 87 ทอง นางสาวรัชนี  พรมสว่าง 

4 เด็กชายคัคนนท์  สุหงสา บ้านคล้อมิตรภาพที  226 ทักษิณกันทรารมย์ 86 ทอง นายรัชชาพงษ์  คูณมี 

5 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุทธภักดี มารีวิทยา เอกชน 86 ทอง นางสาวรุจิรา  สว่างกาญจนไพลิน 

6 เด็กหญิงพิชชาอร  เชียรวรรณ อนุบาลกันทรารมย์ กลางกันทรารมย์ 86 ทอง นางสาวกาญน์ประภา  ประณีต 

7 เด็กหญิงภิญญาฎา  ชาลี บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย 85 ทอง นายสิงหพันธ์  ทองแสง 

8 เด็กหญิงชลฉัตร  ตังจิว อนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน) น้้าเกลี้ยง 83 ทอง นางสุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน์ 

9 เด็กหญิงอภัสรา  ใสกระจ่าง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฏร์วัฒนา) วังหิน 2 80 ทอง นางสาวสรินธร  บุญส่ง 

10 เด็กหญิงศิริพรรณ  ระหาร บ้านต้าแยหนองเม็ก พยุห์ 78 เงิน นางรัตนาพร  ชื นจิตร 

11 เด็กหญิงบุศราคัม  พันธ์จ้านงค์ บ้านโพนดวน วังหิน 1 77 เงิน นางเรวดี  เสาเวียง 

12 เด็กหญิงศิรินทรา  พากเพียร บ้านหนองแก้ว(ราษฏร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลกันทรารมย์ 76 เงิน นางสาวอรอนงค์  บัวงาม 

13 เด็กหญิงนิจิรา  เมืองสองชั้น บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพกันทรารมย์ 75 เงิน นางโชติกา  อุ่นจิตร 

14 เด็กหญิงอภิสรา  สีหะวงษ์ บ้านหนองโนวิทยา เมืองหลวงพ่อโต 74 เงิน นางสาวกัญญาภัค  บุตะเคียน 

15 เด็กหญิงโสรญา  สุระสิงห์ ตะดอบวิทยา เมืองศรีล้าดวน 68 ทองแดง นางสาวทิวาพร  สุวรรณทัต 

 
 



 

 

ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-6  

ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล โรงเรียน กลุ่ม CEO คะแนน 

รางวัล/ 
เหรียญ 

ผู้ฝึกสอน 

1 เด็กชายรชต  โอษะคลัง อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ 90 ทอง นางสาวสุจิตรา  วิชาพูล 

2 เด็กหญิงกัญธิชา  โอสถศรี อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 88 ทอง นางสาวรวิวรรณ  ยศวิจิตร 

3 เด็กชายคมชาญ  เขจรศาสตร์ มารีวิทยา เอกชน 86 ทอง นางจริยา  ประเสริฐศรี 

4 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  วงศ์ประสาร อนุบาลกันทรารมย์ กลางกันทรารมย์ 85 ทอง นางอรพินธ์  มุสิกวัน 

5 เด็กหญิงชนิสวา  ใสกระจ่าง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฏร์
วัฒนา) 

วังหิน2 84 ทอง นางสาวสรินธร  บุญส่ง 

6 เด็กหญิงทรงอัปสร  โพนแก้ว บ้านคูซอด เมืองพระธาตุเรืองรอง 83 ทอง นางจิราพร  คันศร 

7 เด็กชายสิรภัทร  ตุ้มค้า บ้านต้าแยหนองเม็ก พยุห์ 82 ทอง นางรัตนาพร  ชื นจิตร 

8 เด็กหญิงปภาพิน  บุญสุภา อนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง
(เขิน) 

น้้าเกลี้ยง 80 ทอง นางจิรานัน  สุขศรี 

9 เด็กหญิงชลดา  ภาชู บ้านผักขะย่าใหญ่ ประจิมโนนคูณ 77 เงิน นางนิระชญา  งามนัก 

10 เด็กหญิงอภัสรา  กาลเมฆ บ้านโนนคูณ บูรพาโนนคูณ 77 เงิน นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ 

11 เด็กหญิงกชณิภา  คูณป้อง บ้านคล้อมิตรภาพที  226 ทักษิณกันทรารมย์ 77 เงิน นางนงรัก  สิริภูรีโชต ิ

12 เด็กหญิงสาวิกา  ยุทธเลิศ โคก  กก  ยาง  กี  มิตรภาพกันทรารมย์ 76 เงิน นางสาวกาญจนา  กัญญา 

13 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจันทร์ บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์
บ้ารุง) 

ฟากมูลกันทรารมย์ 75 เงิน นางครองขวัญ  คูณทวี 

14 เด็กหญิงพรพิมล  สีหะวงษ์ อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วย
ฯ) 

ยางชุมน้อย 74 เงิน นางสุรีรัตน์  รอดพ้น 

15 เด็กหญิงพัฒพิชา  แท่นสระ บ้านโพนค้อ เมืองศรีล้าดวน 68 ทองแดง นายวัฒนกิจ  สิทธิสมบูรณ์ 

16 เด็กหญิงนิรฌา  เขมรทอง บ้านหนองบัว วังหิน1 67 ทองแดง นางสาวชญานี  ไทสะเทือน 

 


