
            
 
        
 
             คำสั่งโรงเรียนสตรีศึกษา 

                                                          ที่ ๘๐๘ / 256๒ 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะความเป็นทางเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ ๑๐   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 

  ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีศึกษา ได้จัดทำโครงการ                 
“การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ ๙” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือ
เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน
กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา และเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการสอบแข่งขันให้มากขึ้น บัดนี้ 
การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
สังคมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
  รางวัลชนะเลิศ   เด็กชายธนัช   ศรีโคตา  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงปุณญศิริวิภา  แก้วพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
  รางวัลชมเชย อันดับ ๑  เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  เด็กหญิงญาณิศากานต์ วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
รางวัลชมเชย อันดับ ๓  เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
รางวัลชมเชย อันดับ ๔  เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
รางวัลชมเชย อันดับ ๕  เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
                                                   เมืองร้อยเอ็ด 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  รางวัลชนะเลิศ   เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายภาคภูมิ  ศรีโคตา  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายคณเพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลชมเชย อันดับ ๑  เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  เด็กหญิงสุชญา  ภูทอง  โรงเรียนสตรีศึกษา 
รางวัลชมเชย อันดับ ๓  เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ พวงศรีเคน โรงเรียนสตรีศึกษา 
รางวัลชมเชย อันดับ ๔  เด็กหญิงสิริภาพร  เผ่าภูธร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
รางวัลชมเชย อันดับ ๕  เด็กชายโสภณวิชญ์ ปาปะเก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 



 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลชมเชย อันดับ ๑  เด็กหญิงพชราพร  ไชยนิจ  โรงเรียนสตรีศึกษา 

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  เด็กหญิงธัญชน์ลภัส  สัจจวาณิชย์  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
รางวัลชมเชย อันดับ ๓  เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
รางวัลชมเชย อันดับ ๔  เด็กหญิงธนาพร  อนันเอื้อ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
รางวัลชมเชย อันดับ ๕  เด็กหญิงปานดาว  บุญสมศรี  โรงเรียนสตรีศึกษา 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
  รางวัลชนะเลิศ   เด็กชายธีระวัฒน์  จุลรัตน์  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายปฤษฎิ์ปพน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสตรีศึกษา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงจิราภา   เพ็งจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 
  รางวัลชมเชย อันดับ ๑  เด็กหญิง วราภรณ์  ศรีอุดร โรงเรียนสตรีศึกษา 

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  บำเร   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
รางวัลชมเชย อันดับ ๓  นางสาวปาริฉัตร  นามไพร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
รางวัลชมเชย อันดับ ๔  เด็กชายธนภูมิ  วีระพันธ์  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
รางวัลชมเชย อันดับ ๕  เด็กหญิงปิยากร  ประจันพล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  รางวัลชนะเลิศ   นายณัฐพงษ ์ ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวนิพิศพร  จันทรา  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายปฤษฎิ์ปพน  วงศ์ใหญ่  โรงเรียนสตรีศึกษา 
  รางวัลชมเชย อันดับ ๑  นายคีตภัทร  ถาวงษ์กลาง  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  นายณธกร  นิลผาย  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
รางวัลชมเชย อันดับ ๓  นางสาวบัวชมพู  อารีเอื้อ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
รางวัลชมเชย อันดับ ๔  นางสาวพุธิตา  สร้อยสุข  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
รางวัลชมเชย อันดับ ๕  นางสาวบัวชมพู   อุ่นเจริญ  โรงเรียนสตรีศึกษา 
 

 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
  รางวัลชนะเลิศ   นายกษิดิศ  นนทพรหม  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวศิรประภา  อุทัยพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวภัทภรณ์  คำบุดด ี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
  รางวัลชมเชย อันดับ ๑  นางสาวณัฐสุภา โชติจำลอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  นางสาวพรธิรา  สาระกุล  โรงเรียนสตรีศึกษา 
รางวัลชมเชย อันดับ ๓  นางสาวพรปวีณ ์ พลเวียงธรรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  



รางวัลชมเชย อันดับ ๔  นายณัฐชนน  พรรณเกตุ  โรงเรียนสตรีศึกษา  
รางวัลชมเชย อันดับ ๕  นายปรวรรตน์  พลกุล  โรงเรียนวาปีปทุม 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  รางวัลชนะเลิศ   นายสรวิช  พลชัย  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวกัญญาณัฐ  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวจิรภา  ผาสุข  โรงเรียนสตรีศึกษา  
  รางวัลชมเชย อันดับ ๑  นายกิจการ  ประสพบัว  โรงเรียนวาปีปทุม  

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  นางสาวภัทราวรรณ นามไพร โรงเรียนสตรีศึกษา  
รางวัลชมเชย อันดับ ๓  นางสาวสริดา  ชมเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีศึกษา 
รางวัลชมเชย อันดับ ๔  นางสาวชลดา  บุญย้อย  โรงเรียนสตรีศึกษา  
รางวัลชมเชย อันดับ ๕  นางสาวสุธาสินี  สุ่มมาตย์  โรงเรียนสตรีศึกษา 
 
นักเรียนที่เข้าสอบสามารถทราบผลคะแนนได้ทางเว็ปไซต์  และให้นักเรียนมารับโล่รางวัล เงินรางวัล 

และเกียรติบัตรในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓   
 

                             สั่ง  ณ  วันที่  2 มกราคม  พุทธศักราช  25๖๓ 
 
 
 
                  ( นายศิริ  ธนะมูล ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรศีึกษา 

 
 

 


