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

กิจกรรม Story Telling ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-6 (โปรแกรมปกติ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล โรงเรียน กลุ่ม CEO คะแนน 
รางวัล/
เหรียญ 

ผู้ฝึกสอน 

1 เด็กหญิงธีร์ธยาน์  สุพัฒน์โชติวัต อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ 97 ทอง นางวิลัลย์ดา  วงศ์ผัด 
2 เด็กหญิงแอนนาเบล  ซาซ่าไบรท์ มารีวิทยา เอกชน 95 ทอง นายสุวิทย์  ทุ่นทอง 

3 เด็กหญิงกัญญณัช  เดชธนาธันยากร อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 92 ทอง นางรุ่งนภา  หารไชย 
4 เด็กหญิงศภิษฏา  บัลลังค์ บ้านโนนคูณ บูรพาโนนคูณ 91 ทอง นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ 

5 เด็กหญิงวีรภัทรา  บุญรินทร์ บ้านหนองแลงระไง  น้้าเกลี้ยง 90 ทอง นางพรทิพา  เอ่ียมสะอาด 

6 เด็กหญิงจิดาภา  ทรการ บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 2 89 ทอง นางสาวสรินธร  บุญส่ง 
7 เด็กหญิงทิพย์สุดา  โสภูงา กลุ่มโรงเรียนโคก-กก-ยาง-กี ่ มิตรภาพกันทรารมย์ 88 ทอง นางกาญจนา  กัญญา 

8 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วมนตรี บ้านเกาะ ทักษิณกันทรารมย์ 87 ทอง นางสุพิศ  นาโหล่ง 

9 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีชมพล บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 86 ทอง นางสุพาภรณ์  ศรีสะอาด 
10 เด็กหญิงอรทัย  วงหาเทพ บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 85 ทอง นางสาวปราณี  ชชม 

11 เด็กชายจิรเดช  จันทร์สุวรรณ บ้านคูซอด เมืองพระธาตุเรืองรอง 84 ทอง นางจิราภรณ์  คันศร 
12 เด็กหญิงมยุรี  พรมดี บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลกันทรารมย์ 84 ทอง นางพรทิพย์  แสงกล้า 

13 เด็กหญิงปรีดา  หารบุรุษ บ้านกะเอิน วังหิน 1 84 ทอง นางสาวนัฐทิชา  สมนึก 

14 เด็กหญิงอัจฉริยา  วรบุญยา บ้านหนองปลาเข็ง กอไหล่ ประจิมโนนคูณ 83 ทอง นางโชติกาสา  สายสมบัติ 
15 เด็กหญิงลลิตา  ศรเพชร บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กลางกันทรารมย์ 82 ทอง นางกนกพร  มุสิกวัน 

16 เด็กหญิงปิยะนันท์  ถึงไชย บ้านโพนค้อ เมืองศรีล้าดวน 80 ทอง นายวัฒนกิจ  สิทธิสมบูรณ์ 



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

กิจกรรม Story Telling ระดับชั้นประถมศึกษา ม.1-3 (โปรแกรมปกติ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล โรงเรียน กลุ่ม CEO คะแนน 
รางวัล/
เหรียญ 

ผู้ฝึกสอน 

1 เด็กหญิงกันติชา  วงษ์พรม อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 96 ทอง นางกนกวรรณ  อรรถวัน 

2 เด็กหญิงกนกวรรณ  เวียงค้า บ้านเทิน ฟากมูลกันทรารมย์ 91 ทอง นางสุภาภรณ์  สีหะวงษ์ 
3 เด็กหญิงศิริพร  รอดอยู่ วัดหลวงวิทยา เอกชน 91 ทอง นางสาวอรปรียา  ดวงมณี 

4 เด็กชายภาคภูมิ  ปวงขุนทด อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาโนนคูณ 88 ทอง นางพรพิมล  แก้ววิเศษ 

5 เด็กหญิงพรสิริ  วิเศษพงษ์ บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) ทักษิณกันทรารมย์ 87 ทอง  
6 เด็กหญิงก้าไลทิพย์  วรรณทวี บ้านดินด้าเหล่าเสนไต้ ประจิมโนนคูณ 87 ทอง  

7 เด็กหญิงกุลธรา  โสดาลี บ้านหนองโนวิทยา เมืองพระธาตุเรืองรอง 86 ทอง นางสุกัญญา  ไกยราช 
8 เด็กหญิงสุจิตรา  ก้านสุวรรณ บ้านน้้าเกลี้ยง น้้าเกลี้ยง 86 ทอง นางสาวสุมาลี  บุญรินทร์ 

9 เด็กชายสิทธาวุฒ  วังทอง บ้านโนนแกด เมืองศรีล้าดวน 84 ทอง  

10 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีปัดเนตร บ้านต้าแยหนองเม็ก พยุห์ 84 ทอง นางรัตนาพร  ชื่นจิตร 
11 เด็กหญิงดรุณี  สีแดด บ้านแทงวิทยา เมืองสวนสมเด็จ 81 ทอง นางเยาวลักษณ์  คบพิมาย 

12 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เกาะกากลาง บ้านผักขะ ยางชุมน้อย 79 เงิน นางสาววิภาวี  ตรีแก้ว 

13 เด็กหญิงชญานิศ  สมาน บ้านโพนยาง วังหิน 2 79 เงิน นางอลิสา  ประกอบเสียง 
14 เด็กหญิงปรียาดา  เกษกุล บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน1 69 ทองแดง  

15 เด็กชายธีรธวัช  ไชยโกฏิ์ บา้นค้าเนียม(ค้าเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพกันทรารมย์ 65 ทองแดง  

 


