ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจาปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กิจกรรม Multi skills Competition ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-6 (โปรแกรมปกติ)
รางวัล/
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
กลุ่ม CEO
คะแนน
เหรียญ
1
เด็กหญิงนภสิริ เสนาดิทกุล
อนุบาลศรีสะเกษ
เมืองสวนสมเด็จ
97
ทอง
2
เด็กชายนรัญจ์ โคตรชมภู
อนุบาลกันทรารมย์
กลางกันทรารมย์
92
ทอง
3
เด็กชายชัยสิทธิ์ ตั้งถาวรไพศาล
อนุบาลวัดพระโต
เมืองหลวงพ่อโต
86
ทอง
4
เด็กหญิงนิติกมล รอดช้าง
มารีวิทยา
เอกชน
82
ทอง
5
เด็กหญิงกรวรรณ น้้าเพ็ชร
อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)
ยางชุมน้อย
77
เงิน
6
เด็กหญิงอนันจิรา พรมตา
อนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน) น้้าเกลี้ยง
65
ทองแดง
7
เด็กหญิงถิรพร หมื่นจ้าเริญ
บ้านสะมัด
วังหิน 2
65
ทองแดง
8
เด็กหญิงอมรฉัตร ทาโสม
กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
พยุห์
64
ทองแดง
9
เด็กหญิงมณฑกานต์ เหมือนมาตย์ บ้านขาม
ฟากมูลกันทรารมย์
63
ทองแดง
10 เด็กหญิงอริสรา สายสงค์
บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
ทักษิณกันทรารมย์
63
ทองแดง
11 เด็กหญิงอธิชา คณาญาติ
บ้านโนนคูณ
บูรพาโนนคูณ
62
ทองแดง
12 เด็กชายสุวิชญ์ อินทอง
บ้านโพนค้อ
เมืองศรีล้าดวน
61
ทองแดง
13 เด็กชายผลิตโชค ไชยราช
บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
ประจิมโนนคูณ
60
ทองแดง
14 เด็กชายก้องภพ ค้านัน
บ้านคูซอด
เมืองพระธาตเรืองรอง
29
เข้าร่วม
15 เด็กหญิงวริษฐา มังษา
บ้านเจ้าทุ่ง
วังหิน1
19
เข้าร่วม

ผูฝ้ กึ สอน
น.ส. ณัฐิยา โสรเนตร
น.ส. นงลักษณ์ พละศักดิ์
นางรัตนา พิมพ์โคตร
นางกรเพชร นนท์ศิลา
นางมะลิจันทร์ ปิยะพิสุทธิ์
นางสายทอง ไชยานุกูล
น.ส. ปรียาพัชร ค้าแปล
นางศรีสุดา สุราวุธ
นายมนัส แนวจ้าปา
นางนงรัก สิริภูรีโชติ
นางฐิชยา วงษ์ใหญ่
นายวัฒนกิจ สิทธิสมบูรณ์
น.ส.โชติกา สายสมบัติ
นางจิราพร คันศร
นางนลินรัตน์ เกษร

ลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจาปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กิจกรรม Multi skills Competition ระดับชั้นประถมศึกษา ม.1-3 (โปรแกรมปกติ)
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เด็กชายอานนท์ รอดแก้ว
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เกษ
เด็กหญิงกมลวรรณ พรมดี
เด็กหญิงกุลธิดา แก้ววงษา
เด็กหญิงณิชกานต์ บุญมี
เด็กหญิงชุดารัตน์ จันทร์ป้อง
เด็กหญิงวรรณภา ชัยชนะ
เด็กชายภัทรพงศ์ ภูริศรี
เด็กชายชิตชัย เนื้อทอง
เด็กหญิงกัลยาณี พิมพ์ทอง
เด็กชายสมบัติ แสนวิลัย
เด็กชายรพีภัทร ปานเนตร
เด็กหญิงรัตนา พูนชนะ
เด็กหญิงภาวิณี สีแดด

มารีวิทยา
บ้านร่องสะอาด
บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
บ้านหนองหญ้าปล้อง
อนุบาลวัดพระโต
บ้านสบาย
อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
บ้านค้าเนียม(ค้าเนียมวิทยาคาร)
บ้านโนนคูณ
บ้านเจ้าทุ่ง
บ้านหนองโนวิทยา
บ้านเวาะวิทยาคม
ตะดอบวิทยา
บ้านแทงวิทยา

กลุ่ม CEO
เอกชน
พยุห์
ฟากมูลกันทรารมย์
เมืองหลวงพ่อโต
น้้าเกลี้ยง
บูรพาโนนคูณ
ยางชุมน้อย
วังหิน1
เมืองพระธาตุเรืองรอง
เมืองศรีล้าดวน
เมืองสวนสมเด็จ

คะแนน

รางวัล/
เหรียญ

95
90
88
87
84
82
80
78
76
74
73
70
60
60

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง

ผูฝ้ กึ สอน
นางสาวยุพิน ศิลาโคตร
นางอรุณวรรณ ชาติวัฒนชัย
นางสาวพุธิตา นวลศิริ
นางสาวไพลิน นาคโทน
นางสาวธันยากร บุญจอม
นางฐิตาพร สู่เสน
นางธัญยชนก ควรการ
นางสาวขวัญนภา สงวน
นายศาสตราวุธ หาญประชุม
นางสุกัญญา ไกยราช
นางสาวมลฤดี ไกยวินิจ
นางสาวทิวาพร สุวรรณทัต
นางเยาวลักษณ์ คบพิมาย

