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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 
ด้านที่ 1 ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 

โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับคุณภาพ 

๑ บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นางวัชราภรณ์  กมลพรพจี 
การส่งเสริมพัฒนาการและการสร้าง
วินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 

๙๕ ดีเยี่ยม 

๒ บ้านโคกสะอาด นางสาวสุกัญญา  เห็มสุวรรณ 
แนวปฏิบัติที่ดี โภชนาการดี สุขภาพ
ดี ชีวีมีสุข 

๙๓ ดีเยี่ยม 

๓ บ้านม่วงวิทยา 
นางสิริรัตน์  งิ้วโสม 
นางสาวสุภารัตน์ อุ่มภูธร 

อ้วน ผอม จอม Talnt ๙๑ ดีเยี่ยม 

๔ บ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕ 
นางสาวจิตวจี อินธิแสง 
นายสุจิร สอนสกุล 

โภชนาการและสุขภาพอนามัย ๙๐ ดีเยี่ยม 

๕ นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นางสาวนฤมล   แจนโกนดี เด็กรุ่นใหม่ IQ ดี ศรี น.พ.ส. ๘๙ ดีเยี่ยม 

๖ บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 
นายวลันกร  ธนะเคนนางเขม
จิตรา  คําผุย 

Watet-for-life น้ําเพื่อชีวิต ๗๙ ดี 

๗ บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 
นางสาวสุธิดา สําราญสกุล
นางสาวจุฑารัตน์ โพธ์ทอง 

สุขภาพดีที่ห้วยกอกหนองเค็ม ๗๘ ดี 

 



2 
 

 

 
 
 

สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 
ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ 
ล าดับ

ที ่
โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับ

คุณภาพ 

1 อนุบาลกุสุมาลย์ นางสาวทัศนีย์   หาพรหม 
เข้าใจเข้าถึงพัฒนา เด็กมีปัญหา พร่องบ้างก็เติม
เต็ม 

๙6 ดีเยี่ยม 

2 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นางสาวศรัญย์ภร  ติงมหาอินทร์ 
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม S 
Power 5 Model 

95 ดีเยี่ยม 

3 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 
นางสาวศิริพร เถาวัลแก้ว
นางสาวเครือฟูา รันชิตโคตร 

การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้สื่อออนไลน์ 94 ดีเยี่ยม 

4 บ้านอุ่มจาน นางสาวกรุณา  ภูพิพัฒน์ 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการอ่านและการเขียนคํา
มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      (ผู้
เก่งกล้า มาตราตัวสะกด) 

93 ดีเยี่ยม 

5 บ้านสนามบิน 
นางรักคนา  วะลับ 
นางสาวณฐภัทร  พรหมหากุล 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 92 

 
ดีเยี่ยม 
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ล าดับ
ที ่

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับ
คุณภาพ 

6 ชุมชนนิรมัย นางสาวธัญภา วงศ์รสหอม 
กิจกรรการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อ
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย 

90 ดีเยี่ยม 

7 บ้านโคกสะอาด นางสาวจินต์สุภา  หลาบสุภา โคกสะอาด สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา 89 ดีเยี่ยม 

8 บ้านม่วงวิทยา 
นายวทัญญู ชูอารมณ์      
นางสาวธิดารัตน์ วรพุท 

รักสามเส้า เราสามคน 88 ดีเยี่ยม 

9 ไพศาลวิทยา 
นางสาวจุฑารัตน์ ทวีโคตร 
นางสาวจุฑาภรณ ์ หมายมุ่ง 

การพัฒนาทักษะการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที3่ 86 ดีเยี่ยม 

10 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 นางสาวสุทธิดา เชียรรัมย์ 
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบฝึกทักษะร่วมกับอินโฟกราฟิกของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

79 ดี 

11 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 
สวัสดีความรู้ (Hello Knowledge) โดยยึดหลัก 
3 ค. 

78 ดี 

12 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 
นางสาวสุวรรณี  ศรีแจ่ม 
นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 

2S 2R 1G เพ่ิมดีกรีการเรียนรู้ 77 ดี 

13 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 
นางสาวชริดา พรหมสาขา      
ณ สกลนคร 
นางสาวชนานันท์ ทาศรีภู 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
COVID-19 

76 ดี 

14 บ้านอีกุด 
นายสิทธิศักดิ์ ผาลี          
นางสาวอรพิน ทูลไชย 

การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอ
เพรียงระดับปฐมวัย 

75 ดี 
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ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 

 
ล าดับที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับคุณภาพ 

1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 
นายอธิภัทร มีชัย 
นางสาวจิราพร ภูวันนา 

การบูรญาการส่งเสริมอาชีพ เรื่องบราว
นี่กล้วย 

98 ดีเยี่ยม 

2 บ้านกุดฮู 
นายธนศักดิ์ สังฆะศรี 
นางสาวกษมา อวิโรธน์ 

5 ดูสู่ความสําเร็จ กลเม็ดการเลี้ยงไก่ไข่ 
สู่อาชีพที่ยั่งยืน 

97 ดีเยี่ยม 

3 บ้านนาดี นางสาวพรภิมล   แสงชา กล้วยเลี้ยงชีพ ทํากินได้ ทําขายรวย 95 ดีเยี่ยม 

4 ไพศาลวิทยา 
นางสาวทิพากรอินทนพ 
นางสาวสายทิพย์ ศรีกุลกิจ 

ไข่เศรษฐี 94 ดีเยี่ยม 

5 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 
นางเขมจิตรา  คําผุย 
นางฑิฆัมพร  วรรณทองสุก 

สร้างการดีมีอาชีพด้วย Napho 4 step 
model 

92 ดีเยี่ยม 

6 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นายธีระยุทธ  จันทะคัด มหัศจรรย์ อัญชันมะนาวสู่อาชีพ 91 ดีเยี่ยม 
7 ชุมชนนิรมัย นางสาวจุฑาทิพย์ แง้มสุราช ของขัวญจากผืนปุา 79 ดี 

8 บ้านอีกุด 
นางสาวพิราวรรณ หริ่งสําโรง
นายสัมพันธ์ อามาตย์มนตรี 

โดนัทจิ๋ว เสริมความรู้ สร้างรายได้ 78 ดี 

 
 

 



5 
 

 
 
 
 
 

ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 

 
ล าดับ

ที ่
โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับคุณภาพ 

1 บ้านกุดสะกอย นายไกรสร  ฮาดคะดี อนุรักษ์ พัฒนา ภาษาโส้ 98 ดีเยี่ยม 

2 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 
นายชนะศักดิ์ จุงอินทะนางสาว
ภาวรินทร์ ท้าวพา 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการ 
เหยา ชาวไทโส้ 

97 ดีเยี่ยม 

3 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการ 
ศิลป์ชาวไทโส้ 

96 ดีเยี่ยม 

4 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นายอุทัย  นีอํามาตย์ 

การส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานวิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ตามฮีตกุสุมาลย์ รักษาชาติ 
ด้วยวัฒนธรรม ด้วยการจัก
การศึกษาแบบ Research-Based 
Learning (RBL) 
 

95 ดีเยี่ยม 

5 ไพศาลวิทยา 
นางสาววราภรณ์  ดวงดูสัน
นางสาวสร้อยทอง  ประก่ิง 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 94 ดีเยี่ยม 
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ล าดับ
ที ่

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับคุณภาพ 

6 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 
นายวัชรากร  ชวดกลางลา
นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 

ดาวโบราณ สืบสานประเพณีแห่
ดาวคริสต์มาส 

93 ดีเยี่ยม 

7 ชุมชนนิรมัย นางสาวจุฑาทิพย์ แง้มสุราช 
บุญฉลองวัด พลังแห่งศรัทธาและ
สามัคคี 

79 ดี 
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             สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 
             ด้านท่ี 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

           โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
          กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ล าดับที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับคุณภาพ 

 
1 

อนุบาลกุสุมาลย์ 
นางสาวนิศารัตน์  จันทะเขต 
นางรักคณา  มุงคุณ หนึ่งห้องเรียน หลากหลายคุณธรรม 98 ดีเยี่ยม 

2 ไพศาลวิทยา 
นายมีชัย ศรีกุลกิจ 
นางสาวนวลอนงค ์ สุดใจ 

โครงงานคุณธรรมพ้ืนฐานสู่การมีวินัย
และความรับผิดชอบ 

95.33 ดีเยี่ยม 

3 บ้านกุดฮู 
นางสาวพันธุ์ทิพย์ แสนพลอ่อน
นางสาวพรชิตา  จันทะผล 

5พ สหกรณ์สร้างคนดีวิถีพอเพียง 93.33 ดีเยี่ยม 

4 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นายกิตติภัฎ  ฤทธิ์สุวรรณ Say Hi ! ยิ้ม ไหว้ ทักทายสวัสดี 90.67 ดีเยี่ยม 

5 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 
นางสาวอรดี พันธ์เสถียร 
นางสุมาลินี ปาระมี 

คุณธรรมสร้างคน คนสร้างชาติ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 

89 ดีเยี่ยม 

6 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นางสาวศลิษา   วงศ์ษาพาน 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามรูปแบบ NPS Model 

79 ดี 

7 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 
นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร
นายวัชรากร  ชวดกลางลา 

SQ4R ใฝุหาคุณธรรม นําความซื่อสัตย์ 79 ดี 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 
ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ล าดับที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับคุณภาพ 

1 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นายสมเจตน์  หาญมนตรี โรงเรียนปลอดขยะด้วย 5A 4R 5ส 94.6 ดีเยี่ยม 

2 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บํารุง 
นางปิ่นเกศ มณีเนตร 
นายอรรณพ คําจวง 

ปุาบุ่งปุาทาม ความงามของชีวิต 91.61 ดีเยี่ยม 

3 อนุบาลกุสุมาลย์ นางจันทิรา  เขียวดี 
จุลินทรีย์ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ปลูกจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

89.6 ดีเยี่ยม 

4 บ้านม่วงวิทยา 
นางสาวเขมกร ศิริยุทธ์
นางสาวสายชล  เกตแก้ว 

ใบฝรั่งและกระถินแรงฤทธิ์ พิชิต
หอยเชอรี่ เต็มปรี่ธาตุในดิน หมดสิ้น
ศัตรูข้าว 

87.3 ดีเยี่ยม 

5 บ้านกุดสะกอย นางสาวเยาวลักษณ์ เอกพิมพ์ 
ตะเนิม อะล่วาง ละก่วยโทร (ต้นไม้
คนโส้) 

87.6 ดีเยี่ยม 

6 
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 
5 

นายพัฒนา รันพิศาล 
โครงการเยาวชนคนกล้า พลิกผืนปุา
รักษาสิ่งแวดล้อม 

81 ดีเยี่ยม 

7 บ้านโคกสะอาด นางสาวนารีรัตน์  บุตราช 
อนุรักษ์ข้าวพันธุ์ไทย สู่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ยั่งยืน 

๗9 ดี 
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ล าดับที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน คะแนน ผลงานระดับคุณภาพ 

8 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 
นายวลันกร  ชนะเคน 
นางกุลมะณี  ตองตาสี 

คืนปลาสู่น้ํา คืนน้ําสู่ปุา เฉลิมพระ
เกียรติ 4 ทศวรรษ กพด. 

77.3 ดี 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3 
นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงนาตาลี  วัดแผ่นลํา 88 ทอง 1 นางสาวทิติยา ศรีวรกุล 

2 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กชายภูวนาถ  เอกจีน 85 ทอง 2 นางสาวศลิษา  วงศ์ษาพาน 

3 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยโย 81 ทอง 3 นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก 

4 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงภัคจิรา  โพติยะ 80 ทอง 4 นางสาวไพจิตร  งิ้วสุภา 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ม.4 - ม.6 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 
1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 นางสาวอริสา อามาตมนตรี 82 ทอง 1 นางสาวไพจิตร  งิ้วสุภา 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 

การประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ/งานประดิษฐ์ ป.4 - ป.6 
นักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 

 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล  คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านกุดฮู 
1. เด็กหญิงรัตติกาล บุญชูศรี 

92 ทอง 1 
1. นางสาวกมลชนก ฐานทนดี 
2. นางสาวสุนิษา มุงแสน 

2. เด็กชายพีรภัทร พิมจักแสน 
3. เด็กหญิงพิมพ์ชญา กิติศรีวรพันธุ์ 

2 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 
1. เด็กหญิงสุจิตรา สุทธิ์โพธิ์ 

90 ทอง 2 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โพธิ์ทอง 
2. นางสาวอรศรันย์  ไขประภาย 

2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ค่ายคํา 
3. เด็กหญิงสุพรรณภรณ์  เสนบุญม ี

3 ชุมชนนิรมัย 
1. เด็กหญิงรัชดาพร  ทะวงศรี 

87 ทอง 3 
1. นายธนะรัตน์  บงศ์บุตร 
2. นางสาวธรรญชนก  สุนะเทพ 

2. เด็กหญิงอรัญญา  ปลอดกรรม 
3. เด็กหญิงเพ็ญนภัทร  โพธิ์สุวรรณ 

4 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 
1.เด็กหญิงวีรยา แสนประสิทธิ์ 

85 ทอง 4 
1. นายพรเทพ  สาทร 
2. นายนิวัฒน์  มอญปาก 

2. เด็กหญิงนราธิป  ฤทธิฤาวงศ์ 
3. เด็กหญิงอินธุกา  วัดแผ่นลํา 

5 บ้านโคกสะอาด 
1. เด็กชายวิศรุต  เฮืองฮุง 

83 ทอง 5 
1.นางสาวจินต์สุภา  หลาบสุภา 
2. นางสาวนารีรัตน์  บุตราช 2. เด็กหญิงวิภาดา  หารคําอุ้ย 

3. เด็กหญิงวันวิสา  สมสวัสดิ์ 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

6 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 
1. เด็กชายบัณฑิต เจ้านาม 

78 เงิน 5 
1. นายอธิภัทร มีชัย 
2. นางสาวจิราพร ภูวันนา 

2. เด็กหญิงวริศรา คงเนียม 
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุจิตรประเสริฐ 

7 บ้านอุ่มจาน 
1. เด็กชายสนทะยา  อ่ิมบุญสุ 

76 เงิน 6 
1. นางชญานิศ  รัตนวงศ์ชัย 
2. นางสาวขนิษฐา  น้อยคํายาง 2. เด็กหญิงปนัดดา  อุ่มสาพล 

3. เด็กหญิงกรรณญรักษ์  พรหมหากุล 

8 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 
1. เด็กหญิงอริสรา  กองวงษา  

เงิน 6 
1. นายนพพร  ศรีพลพา 
2. นางสาวระพีพรรณ  เฉิดฉาย 2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขจรจิต 75 

3. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  มะตนเด  

9 บ้านกุดสะกอย 
. เด็กชายธวัชชัย  ดุสิตา 

73 เงิน 7 1. นายทวีโชค  เภากุ่ม 2. เด็กชายสุบิน  พิมสลัด 
3. เด็กชายณัฐพล  ลาดมุณี 

10 แก้งคําประชาสามัคคี 
1.เด็กชายปิยะวัฒน์  นาโควงค์  

71 เงิน 7 
1. นางสาวไอรดา นรสาร 
2. นายปฏิพัทธ์ วรรณพงศ์ 2. เด็กชายนิธินันท์ นาโควงค์ 

3. เด็กหญิงศศิมา ปาทะวงค์  
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 

การประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ/งานประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 
นักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 
1. เด็กหญิงปณิดา  ฮิมปะลาด 

85 ทอง 1 
1. นายภาณุพงศ์  พาด ี
2. นางสาวโฉมวลี กุตระแสง 

2. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  โยทะชัย 
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทิพ 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 

การประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ/งานประดิษฐ์ ม.3 - ม.6 
นักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 
1. นางสาวพัชราภา ชนะพจน์ 

81 ทอง 1 1. นางสาวสุธาศินีศรีเรืองสุข 2. นางสาวภูรินี  อามาตมนตรี 
3. นางสาวลัฐิกา  วระโงน 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 

การเขียนเรียงความภาษาไทย ป.1 
นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงธิชากานต์  แสนบรรดิษฐ 86 ทอง 1 นางสุมิตรา ประพันธ์ 

2 บ้านโคกสะอาด เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยศล 84 ทอง 2 นางจารุนิภา  กลิ่นกมล 

3 อนุบาลกุสุมาลย์ เด็กหญิงรินลดา บุญหล้า 83 ทอง 3 นางรุ่งทรัพย์ อามาตย์มนตรี 

4 บ้านม่วงวิทยา เด็กชายวรวุฒิ  จันทะจักร 82 ทอง 4 นางสาวกุลดา โพติยะ 

5 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คําธิศรี 80 ทอง 5 นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 

6 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงนภัสสร  มะอินทร์ 73 เงิน 6 นางสาวจิตวจี  อินธิแสง 

7 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงขวัญจิรา  บํารุงนอก 72 เงิน 7 นางสาวศุภราภรณ์ เลาหวิโรจน ์

8 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงพิมพ์นภา   แก้วมุกดา 70 เงิน 8 นางสาวกมลวรรณ   วงษ์มีแก้ว 

9 บ้านกุดสะกอย เด็กหญิงชลธิชา  ไมวงศ์แสน 61 ทองแดง 9 นางสาวสาทอง  ฮาดปากดี 

10 บ้านกุงศรี เด็กหญิงณัฐดาพร  บุญราศรี 61 ทองแดง 9 นางสาวอรอนงค์  อ้วนอินทร์ 

11 บ้านอุ่มจาน เด็กชายณัฐพงศ์  สีบัวโคม 61 ทองแดง 9 นางสาวทัศนี  ศรีวิไล 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ป.2 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 อนุบาลกุสุมาลย์ เด็กหญิงเขมจิรา เนื่องทอง 92 ทอง 1 นางสาวมะลิจันทร์  มะแก้ว 

2 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี เด็กหญิงปวริศา  แซ่เซีย 89 ทอง 2 นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว 

3 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงศ์สีดา 87 ทอง 3 นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 

4 บ้านกุดสะกอย เด็กหญิงปริฉัตร  ลาดมุณี 86 ทอง 4 นายทักษิณ  คุณพิภาค 

5 บ้านกุงศรี เด็กชายอเนชา  อุ่มภูธร 85 ทอง 5 นางสาวมณเฑียร  ชินพลชาย 

6 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วัดแผ่นลํา 78 เงิน 6 นางสาวกุลดา โพติยะ 

7 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงอรัญญา  นารินรักษ์ 77 เงิน 7 นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก 

8 บ้านนาดี เด็กหญิงโชติรส    โพติยะ 75 เงิน 8 นางสาวณัฐมน   นนเลาพล 

9 บ้านโคกสะอาด เด็กชายวทัญญู  เพ่ิมอุดม 73 เงิน 9 นางสุนิสา  พุทธิไสย 

10 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงขวัญฤดี แสนพลอ่อน 72 เงิน 10 นางสาววรินรําไพ กําไรทอง 

11 บ้านอุ่มจาน เด็กหญิงธัญรัตน์  ผาสีกาย 70 เงิน 11 นางสาวขนิษฐา  น้อยคํายาง 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน 
ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

12 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงณัฐนิชา ฟีสันเทียะ 68 ทองแดง 12 นางจันทร์เพ็ญ  คําพรหมมา 

13 บ้านโคกม่วง ด.ช.สิรธีร์ ภูละคร 65 ทองแดง 13 นางรมณีย์  บุญเลิศ 

14 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กชายธีรภัทร   ช่อสกุล 65 ทองแดง 13 นางสมสวย   รักจันทร์ 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ป.3 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงเปรมสุดา   โคตะบิน 92 ทอง 1 นางสาวนฤมล   แจนโกนด ี

2 บ้านอุ่มจาน เด็กหญิงกชพร  พรหมหากุล 90 ทอง 2 นางสาวกรุณา  ภูพิพัฒน์ 

3 บ้านโคกม่วง ด.ญ.วิชญาดา อุทํากา 89 ทอง 3 นางรมณีย์  บุญเลิศ 

4 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงกุลนันท์  นาโควงค์ 87 ทอง 4 นางสาววิกานดา อักษรพิมพ์ 

5 ไพศาลวิทยา เด็กหญิงวรรษมนจูมไม้เมือง 86 ทอง 5 นางสาววราภรณ์  ดวงดูสัน 

6 บ้านกุดสะกอย เด็กหญิงศุพภิชญ์  ลาดมุณี 78 เงิน 6 นางสาวจิติญา  ปรึกษาการ 

7 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงต้นหอม  จินละไม 78 เงิน 6 นางรัตนากรณ์  มีพรหม 

8 อนุบาลกุสุมาลย์ เด็กหญิงกุลชา  เสนาส ี 78 เงิน 6 นางจินตนา ผิวตะศาสตร์ 

9 บ้านโคกสะอาด  เด็กหญิงทัศวรรณ  ภูอาบทอง 78 เงิน 6 นางหอมจันทร์  บุตราช 

10 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงพิมชนก เนืองทอง 77 เงิน 7 นางจิระวดี  หาญชัย 

11 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงธัญพร จารุณ 77 เงิน 7 นายจิรากร  นามมุงคุณ 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

12 บ้านม่วงวิทยา เด็กชายศิรสิทธิ์  คัดทะนะ 75 เงิน 8 นางสาวสายชล  เกตุแก้ว 

13 บ้านกุดฮู เด็กหญิงแพรวา มะอินทร์ 75 เงิน 8 นางสาวภัทราภรณ์  ลังกาวงศ์ 

14 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม เด็กหญิงปวีณา วระบัตร 75 เงิน 8 นางสาวชุลีพร  หารยงค์ 

15 บ้านนาดี เด็กหญิงชลนิชา     รูวันมอม 74 เงิน 9 นางสาวชุติมา   แก้วฝุาย 

16 บ้านอีกุด เด็กหญิงหทัยรัตน์ ราชมณี 74 เงิน 9 นางสาวยศวดี ธงวาส 

17 บ้านซ่งเต่า เด็กหญิงศิริประภา  บรรดาศักดิ์ 73 เงิน 10 นางสาววิจิตรา  ปานอีเม้ง 

18 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี เด็กหญิงชลลดา  อุ่มภูธร 72 เงิน 11 นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว 

19 บ้านกุงศรี เด็กหญิงอริสรา  อ่อนแก้ว - - - นายสรวิชญ ์ แสงวงศ์ 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ป.4 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 อนุบาลกุสุมาลย์ เด็กหญิงหมอนไม้  ม้าวเมืองคํา 91 ทอง 1 นางรักคณา  มุงคุณ 

2 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคํา) เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประก่ิง 89 ทอง 2 นางรัตนากร   ธีระธนานนท์ 

3 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูดา 87 ทอง 3 นางสาววิกานดา อักษรพิมพ์ 

4 บ้านกุดสะกอย เด็กชายฑิรายุ  สารวัตร ์ 87 ทอง 3 นางสาวพิมพ์ลภัทร  ต้องเดช 

5 บ้านโคกม่วง ด.ญ.ภัคจิรา ใยปางแก้ว 86 ทอง 4 นางเพ็ญศรี  สอนสา 

6 บ้านกุดฮู เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตไชโย 85 ทอง 5 นางสาววราภรณ์  วงศ์เตชะ 

7 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตองตาสี 84 ทอง 6 นายทศพล  ลีนาลาด 

8 บ้านกุงศรี เด็กหญิงธิชาณันท์  ยอดสิงห์ 84 ทอง 6 นางสาวอรอนงค์  อ้วนอินทร์ 

9 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงธนิกา  พิลาทอง 83 ทอง 7 นางสาวจุฑารัตน์ อาจวิชัย 

10 บ้านอุ่มจาน เด็กหญิงพรสุดา  พระเทพ 82 ทอง 8 นางชญานิศ  รัตนวงศ์ชัย 

11 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงสาริกา  ทะชัยวงค์ 81 ทอง 9 นางนภาพร   กาญจนเกต 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

12 บ้านม่วงวิทยา เด็กชายบริวัตร์  จันทะจักร 81 ทอง 9 นางสาวอภิญญา พลไชย 

13 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี เด็กหญิงธันญรัตน์   ขวาธิจักร 81 ทอง 9 นางปัณฑิกา  ประก่ิง 

14 บ้านโคกสะอาด เด็กหญิงนารา  ใหม่แย้ม 81 ทอง 9 นางหอมจันทร์  บุตราช 

15 บ้านนาดี เด็กหญิงพรลภัส อินธิสาร 80 ทอง 10 นางสาวตติยา   โภคาพานิช 

16 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงนรินทิพย์ เหล่าพัดมา 80 ทอง 10 นายสําราญ สิงจานุสงค์ 

17 บ้านสนามบิน เด็กหญิงตติยา  ชัยมาโย 80 ทอง 10 นางสาวดวงพร  แก่นจําปา 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ป.5 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านกุดฮู เด็กหญิงกุลปริยา มะอินทร์ 93 ทอง 1 นางสาวปัทมาวรรณ วงเฟียง 

2 บ้านซ่งเต่า เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอกสี 91 ทอง 2 นางสาววิจิตรา  ปานอีเม้ง 

3 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 เด็กหญิงพดาวรรณ  ภูโบราณ 90 ทอง 3 นางสาวณัฏฐิกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

4 บ้านอุ่มจาน เด็กหญิงพัชรดา  อุปพงษ์ 89 ทอง 4 นางสาวจุฑารัตน์  รัชอินทร์ 

5 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงวิชญา   ฉิมชัย 87 ทอง 5 นางนภาพร   กาญจนเกต 

6 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงประทับใจ ฉิมชัย 85 ทอง 6 นางสาวอรดี พันธ์เสถียร 

7 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงพิกุล ไกรทองสุข 85 ทอง 6 นางสาวอภิญญา  พลไชย 

8 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงนงนภัส  ไชยารักษ์ 84 ทอง 7 นางสาววิกานดา อักษรพิมพ์ 

9 บ้านกุดสะกอย เด็กหญิงอริษา  มุงแสน 84 ทอง 7 นางสาวพิมพ์ลภัทร  ต้องเดช 

10 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ เด็กชายธนภูมิ  ศรีเภา 83 ทอง 8 นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 

11 ไพศาลวิทยา เด็กหญิงช่อฟูา  รูวันมอม 82 ทอง 9 นางสาวสร้อยทอง ประกิ่ง 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

12 บ้านโคกม่วง ด.ญ.ฟูาใส  ใยปางแก้ว 81 ทอง 10 นางเพ็ญศรี  สอนสา 

13 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงอินทุกร  เนืองทอง 80 ทอง 11 นางเขมจิตรา  คําผุย 

14 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แก้วดี 80 ทอง 11 นางสาวธรรญชนก  สุนะเทพ 

15 บ้านกุงศรี เด็กหญิงวิชญาดา  กรมแสง 80 ทอง 11 นางสาวธัญชนก  เทศารินทร์ 

16 บ้านนาดี เด็กหญิงสกาวเดือน   ระนิอินทร์ 80 ทอง 11 นางสาวพรภิมล   แสงชา 

17 บ้านสนามบิน เด็กหญิงวริศรา ผานคํา 80 ทอง 11 นางสาวดวงพร  แก่นจําปา 

18 บ้านโคกสะอาด เด็กชายชัยยา  กาแก้ว 80 ทอง 11 นางสาวนารีรัตน์  บุตราช 

19 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม เด็กหญิงอินทิพร ฮุงสาย 78 เงิน 12 นางสาววนาลี  มหาสมเหลา 

20 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี เด็กชายวุฒิชัย  ลามเพ็ญ 76 เงิน 13 นางปัณฑิกา  ประก่ิง 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ป.6 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านกุดสะกอย เด็กหญิงธีราพร  ภักดีวุฒิ 93 ทอง 1 นางสาวพิมพ์ลภัทร  ต้องเดช 

2 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 เด็กหญิงแพรวา  แผ่นทอง 92 ทอง 2 นางสาวณัฏฐิกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

3 บ้านโคกม่วง ด.ญ.อัญรินทร์  เจริญผล 91 ทอง 3 นางเพ็ญศรี  สอนสา 

4 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงธนาภรณ์  เตโซ 90 ทอง 4 นายทศพล  ลีนาลาด 

5 บ้านกุดฮู เด็กหญิงบุญยาพร วระชัย 90 ทอง 4 นางสาวปัทมาวรรณ วงเฟียง 

6 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงวิชญาดา ชินวงค์ 89 ทอง 5 นางสาวจุฑารัตน์ อาจวิชัย 

7 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงพัชรี   จันที 87 ทอง 6 นางนภาพร   กาญจนเกต 

8 แก้งคําประชาสามัคคี เด็กหญิงพัชรวดี  ศรีกาลัง 86 ทอง 7 นางสาวประภัสสร  ลุนจักร 

9 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี เด็กหญิงกะรัตเพชร  ขวาธิจักร 85 ทอง 8 นางปัณฑิกา  ประก่ิง 

10 บ้านนาดี เด็กหญิงธิตยา   โพติยะ 84 ทอง 9 นายอุทัย   โพติยะ 

11 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) เด็กหญิงปนัดดา  อุปพงษ์ 84 ทอง 9  นางธนาวดี  คําเมือง 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

12 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงขวัญหทัย ขะมะรัตน์ 83 ทอง 10 นางสุมาลินี ปาระมี 

13 อนุบาลกุสุมาลย์ เด็กหญิงอภิญญาปัญจันทร์ 83 ทอง 10 นางอุษา  สุวพงษ์ 

14 บ้านโคกสะอาด  เด็กหญิงสรัญญา  เสมอพิทักษ์ 83 ทอง 10 นางสาวจินต์สุภา  หลาบสุภา 

15 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมพ์สอน 83 ทอง 10 นางสาววิกานดา อักษรพิมพ์ 

16 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิง สุวรรณา ฤทธิวงศ์ 82 ทอง 11 นางสาวอภิญญา พลไชย 

17 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บํารุง เด็กหญิงปาลิตา ประก่ิง 81 ทอง 12 นางสาวอรยา เขียวรัตน์ 

18 บ้านสนามบิน เด็กหญิงอารยา  ผาสีดา 81 ทอง 12 นางสาวดวงพร  แก่นจําปา 

19 บ้านอุ่มจาน เด็กหญิงสุฑารัตน์  บุระกรณ์ 80 ทอง 13 นายจักรพงษ์  ปิทะราช 

20 บ้านกุงศรี เด็กหญิงสุทธิดา  นาโควงค ์ 80 ทอง 13 นายอุเทน  ริดชาวนา 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ม.1 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงวรารัตน์  พลดงนอก 93 ทอง 1 นายวัชรพงศ์ สิริ 

2 บ้านอีกุด เด็กหญิงจรัสจันทร์ พูลเพิ่ม 88 ทอง 2 นายฤทธิเดช  สกุลซ้ง 

3 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงรจรินทร์   ศรีจันทร์ 85 ทอง 3 นางสาวอมรรัตน์   อุปพงษ์ 

4 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงกัลญา วัดแผ่นลํา 80 ทอง 4 นางสาวสุพัตรา สร้อยสาริกา 

5 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงเฟ่ืองฟูา มะอินทร์ 78 เงิน 5 นางสาวพนิดา ยาทองไชย 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ม.2 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงชญานิศ  คําอ่อน 95 ทอง 1 นายวัชรพงศ์  สิริ 

2 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงนิภาพร   มันอินทร์ 90 ทอง 2 นางสาวอมรรัตน์   อุปพงษ์ 

3 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงพัชราภา สิงหะรา 88 ทอง 3 นางสาวพนิดา ยาทองไชย 

4 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงญาณกวี  จันทะจักร 85 ทอง 4 นางสาวสุพัตรา สร้อยสาริกา 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ม.3 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงชนาภา สิทธิโคตร 95 ทอง 1 นางสาวพนิดา ยาทองไชย 

2 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงปานตะวัน  ไม้แหลม 92 ทอง 2 นางสาวสุพัตรา สร้อยสาริกา 

3 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงฐานัดดา   ขวาธิจักร 90 ทอง 3 นางสาวอมรรัตน์   อุปพงษ์ 

4 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงนิภาวรรณ  ไทยสงคราม 88 ทอง 4 นายวัชรพงศ์  สิริ 

5 บ้านอีกุด เด็กหญิงชลธิชา จูมไม้เมือง 85 ทอง 5 นายฤทธิเดช สกุลซ้ง 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ม.4 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 นางสาวอัปสรสุดา  ระแสนพรหม 85 ทอง 1 นางพิมลรัตน์ พุฒศรี 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ม.5 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 1. นางสาววรินดา  วงค์นาอินทร์ 92 ทอง 1 นางพิมลรัตน์  พุฒศร ี
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การเขียนเรียงความภาษาไทย ม.6 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 นางสาวมะลิษา  น้อยอาษา 95 ทอง 1 นางพิมลรัตน์ พุฒศรี 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การวาดภาพ (อนุบาล) 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงพิชญาภา รายสันเทียะ 90 ทอง 1 นางสาวธัญภา วงศ์รสหอม 

2 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี เด็กหญิงรัตติกาล  โพธิ์คํา 85 ทอง 2 นางสาววงนภา  ประก่ิง 

3 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงอริศรา เหล่าบุดดี 83 ทอง 3 นางรวีวรรณ ปริญญาพล 

4 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงพิชามญธุ์  ประก่ิง 82 ทอง 4 นางสาวจีนวรรณ์  ยะวังพล 

5 บ้านกุงศรี เด็กชายจิระเดช  กล้าเหมาะ 82 ทอง 4 นางสาวเสาวณีย์  แสงพรมชารี 

6 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) เด็กชายธีระศิลป์  นําภา 82 ทอง 4 นางธัณย์จิรา ประเสริฐ์สังข์ 

7 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ เด็กหญิงภัทรวดี  นามตาแสง 78 เงิน 5 นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 

8 แก้งคําประชาสามัคคี เด็กชายภาณุวิชญ์  ขุขันธิน 78 เงิน 5 นางสาวจิราภรณ์ บัวชุม 

9 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 เด็กหญิงธัญญามาศ  เกตุศรีพรม 77 เงิน 6 นางสาวกนกพร  ปัญญาประชุม 

10 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บํารุง เด็กหญิงปุณณดา แก้วมุกดา 77 เงิน 6 นางสาวอรนุช วะชุม 

11 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงเพียงขวัญ  วงษ์ภัทรจินดา 76 เงิน 7 นางกุลมะณี  ตองตาสี 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

12 บ้านอุ่มจาน เด็กหญิงณัฐชา  ศิลาวิเศษ 76 เงิน 7 นางสาวสุภาวด ี มานะโพน 

13 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงสุพัตรา  วัดแผ่นลํา 76 เงิน 7 นางศิรินภา  เถาว์ชารี 

14 ไพศาลวิทยา เด็กชายศุภณัฐวระราช 75 เงิน 8 นางสาวนวลอนงค์ สุดใจ 

15 บ้านกุดฮู เด็กชายวิศรุต มะอินทร์ 75 เงิน 8 นางสาวสุภาพร มยุรา 

16 อนุบาลกุสุมาลย์ เด็กหญิงปาลิกาเนืองทอง 75 เงิน 8 นางสาววารุณี  พุ่มพันธ์ 

17 บ้านซ่งเต่า เด็กชายกฤตปภัร  อ่ิมบุญสุ 75 เงิน 8 นางอรสุดา  บุญสร้อย 

18 บ้านกุดสะกอย เด็กหญิงรื่นฤดี  สมสุวรรณ 69 ทองแดง 9 นางสาวสุปรีญา  สมสุวรรณ 

19 บ้านโคกม่วง เด็กชายออมสิน  เบ้าเงิน 68 ทองแดง 10 นายนภณญ ์ คําปิตะ 

20 บ้านอีกุด เด็กหญิงณัฐริกา ทะโคดา 68 ทองแดง 10 นางสาวอรพิน ทูลไชย 

21 บ้านโคกสะอาด เด็กหญิงปาริชาติ ศรีรักษา 68 ทองแดง 10 นางสาวสุกัญญา  เห็มสุวรรณ 

22 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม เด็กหญิงนภัทรประภา สุทธิ์โพธิ์ 67 ทองแดง 11 นางสาวอรศรันย์ ไขประภาย 

23 บ้านนาดี เด็กหญิงเจติยา  เหมหา 67 ทองแดง 11 นางสาวสุธาศิณี   นนท์เลาพล 

24 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงธาราดา  ไชยจันลา 65 ทองแดง 12 นางสาวรุจิพัชร เที่ยงสันเทียะ 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 

การวาดภาพ (ป.1-ป.3) 
นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 ไพศาลวิทยา เด็กหญิงชลดาไมอักรี 93 ทอง 1 1. นางสาวจุฑารัตน์ทวีโคตร 

2 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี เด็กหญิงศิรินทร์พร  สีสวาท 91 ทอง 2 นางสาวรัตชนก  พลราชม 

3 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ เด็กหญิงธิราวรรณ  จันทะแสน 90 ทอง 3 นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 

4 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงศศิวิมล  พรมทะยาง 90 ทอง 3 นายจิรากร  นามมุงคุณ 

5 บ้านม่วงวิทยา เด็กชายธันวา  เครื่องต้น 89 ทอง 4 นางสาวทิติยา ศรีวรกุล 

6 บ้านโคกม่วง ด.ช.ทศพล  มนตะราช 79 เงิน 5 นายชาญธนา  คุณชัย 

7 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม เด็กหญิงนิชยาภรณ์ ระเวกโฉม 79 เงิน 5 นายนาฏศิลป์ มุลเมืองแสน 

8 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) เด็กหญิงอรัญญา  คําสุขุม 79 เงิน 5 นางธนาวดี  คําเมือง 

9 บ้านกุดสะกอย เด็กชายพรหมลิขิต  ระแสนพรหม 78 เงิน 6 นางสาวจิติญา  ปรึกษา 

10 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงพรหมพร โตเรือง 78 เงิน 6 นายอิศรา แสนนาใต้ 

11 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บํารุง เด็กชายพคพงศ์ วงศรีชู 78 เงิน 6 นางสาวคมวรรณ นามเมืองรักษ์ 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

12 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 เด็กชายวิทวัส  พิมสาร 78 เงิน 6 นางสาวศันสนีย์  ฮาดทักษ์วงศ์ 

13 บ้านกุดฮู เด็กหญิงชลฏา วระโงน 78 เงิน 6 นางสาวชลธิชา โนนนาแซง 

14 
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล(ห้องเรียน
สาขาศรีคงคํา) 

เด็กหญิงรวีพร   ศรีจันทร์ 77 เงิน 7 นางสาวนฤมล   แจนโกนด ี

15 บ้านอีกุด เด็กหญิงธิดารัตน์  มะอินทร์ 77 เงิน 7 นางสาวนงค์นุช คําภักดี 

16 บ้านนาดี เด็กชายภัทรพล    ภู่ขาว 77 เงิน 7 นางอัมราพร   สลับแก้ว 

17 บ้านอุ่มจาน เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทะชัยวงค์ 76 เงิน 8 นางสาวกรุณา  ภูพิพัฒน์ 

18 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงปุณยนุช  นีนันทะรักษ์ 69 ทองแดง 9 นายสุรชัย สอนสกุล 

19 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงวริศรา  แก้วมณีชัย 69 ทองแดง 9 นางรัตนากรณ์  มีพรหม 

20 อนุบาลกุสุมาลย์ เด็กหญิงไอรดา บัวคันชุม 68 ทองแดง 10 นางกนก วาดเมือง 

21 บ้านซ่งเต่า เด็กหญิงนวรัตน์  ยะวังพล 68 ทองแดง 10 นางสาวจิรงค์ลิด  บุตรนนท ์

22 บ้านสนามบิน เด็กหญิงเจนจิรา  วะชุม 68 ทองแดง 10 นายทักษิณ ประก่ิง 

23 บ้านกุงศรี เด็กหญิงอภิญญา  บุญหล้า 67 ทองแดง 11 นายสรวิชญ ์ แสงวงศ์ 

24 แก้งคําประชาสามัคคี เด็กชายณัฐนันท์  โสบุญ 67 ทองแดง 11 นางสาวประภัสสร  ลุนจักร 

25 บ้านโคกสะอาด เด็กหญิงอรวรรณ  นิวงศา 66 ทองแดง 12 นางจารุนิภา  กลิ่นกมล 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การวาดภาพ (ป.4-ป.6) 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 ชุมชนนิรมัย เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุดมเลิศ 91 ทอง 1 นางสาววีรภัทรา โพธิ์ศรี 

2 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 เด็กหญิงกิตติมา  ขวาธิจักร 88 ทอง 2 นายธีรนพ  ชํากุล 

3 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กหญิงขวัญชญาดา   ศรีดาหลง 86 ทอง 3 นางสาวสุรางคนา   วานานวงศ ์

4 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงพริ้งเพรา สีพา 85 ทอง 4 นางสาวทิติยา ศรีวรกุล 

5 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ เด็กหญิงสุนิษา  ฉิมไพบูลย์ 82 ทอง 5 นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 

6 อนุบาลกุสุมาลย์ เด็กหญิงสุดารัตน์  คําสอน 80 ทอง 6 นางสาวภัทริยา เดชพละ 

7 บ้านนาดี เด็กหญิงณัฐริกา   โพติยะ 80 ทอง 6 นางสาวตติยา   โภคาพานิช 

8 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี เด็กหญิงธนิลาวัณย์  ทะวงศ์นา 80 ทอง 6 นางสาวรัตชนก  พลราชม 

9 แก้งคําประชาสามัคคี เด็กชายณัฐพงษ์  วิภาวิน 80 ทอง 6 นางสาวสุนิสา  สงัดศรี 

10 บ้านโคกม่วง ด.ญ.พัดชา  ขันบรรจง 78 เงิน 7 นางสาวนภาวรรณ  วงศ์อินอยู่ 

11 บ้านอุ่มจาน เด็กชายเจษฎา  เจริญยิ่ง 78 เงิน 7 นายจักรพงษ์  ปิทะราช 
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ที ่ ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ 

12 ไพศาลวิทยา เด็กหญิงพนมพร ฮาดคะดี 78 เงิน 7 นางสาวจุฑาภรณ ์หมายมุ่ง 

13 บ้านกุดฮู เด็กชายกฤษนภูมิ สุพรรณ 77 เงิน 8 นางสาวสุภาพร มยุรา 

14 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม เด็กชายพุฒิพงษ์  ภูรัพพา 77 เงิน 8 นางสาวชนานันท์ ทาศรีภู 

15 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) เด็กหญิงกัญวรา  ทองอ่อน 77 เงิน 8 นางสาวกรรณกมล ประสพดี 

16 บ้านโคกสะอาด เด็กหญิงใบเฟิร์น  แสนภูวา 77 เงิน 8 นางสาวจินต์สุภา  หลาบสุภา 

17 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงสุชัญญา  บุตราช 75 เงิน 9 นายสุรชัย สอนสกุล 

18 บ้านกุดสะกอย เด็กชายเจษกพล  จําปาคํา 75 เงิน 9 นายไพจิต  สรสิทธิ์ 

19 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา เด็กหญิงภัทราวดี  เนืองทอง 75 เงิน 9 นายวลันกร  ชนะเคน 

20 บ้านซ่งเต่า เด็กชายวรชิต  ประก่ิง 75 เงิน 9 นางสาวปานดวงใจ  เดชโฮม 

21 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงกรรณิกา นินจันบุตร 75 เงิน 9 นายอิศรา แสนนาใต้ 

22 บ้านอีกุด เด็กหญิงปนัดดา  ใบอุดม 69 ทองแดง 10 นางสาวชนิตา คําธิวงค์ 

23 บ้านกุงศรี เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วหาวงค ์ 69 ทองแดง 10 นายอุเทน  ริดชาวนา 

24 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บํารุง เด็กหญิงไอรดา ชัยมุงคุณ 69 ทองแดง 10 นายธิติ สาไพรวัน 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การวาดภาพ (ม.1-ม.3) 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงจิราภรณ์ วัดแผ่นลํา 87 ทอง 1 นางสาวกาญจนา นามจันดี 

2 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เด็กหญิงณัฐนันท์  มณีแสง 85 ทอง 2 นางสาวสุชาดา พาบุ 

3 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เด็กหญิงพัชราภรณ์ คันธทรัพย์ 84 ทอง 3 นายอิศรา แสนนาใต้ 

4 บ้านอีกุด เด็กหญิงลักษิกา เสาเคหา 82 ทอง 4 นางสาวพิราวรรณ หริ่งสําโรง 

5 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล เด็กชายชัชวาล   ฉิมชัย 80 ทอง 5 นายเฉลิมวุฒิ   โสมงาม 
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สรุปผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
การวาดภาพ (ม.4-ม.6) 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 

1 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 นายณัชภัค จิตรนวล 80 ทอง 1 นายอิศรา แสนนาใต้ 
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สรุปผลการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็และเยาวชนดีเด่น 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมการเกษตร (ประถมศึกษา) 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 
1 บ้านกุดฮู นางสาวกษมา อวิโรธน์ 96 ทอง 1 - 

2 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 นายพัฒนา รันพิศาล 94 ทอง 2 - 

3 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นายวัชรากร  ชวดกลางลา 92 ทอง 3 - 
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สรุปผลการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็และเยาวชนดีเด่น 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน (ประถมศึกษา) 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 
1 บ้านม่วงวิทยา เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัดแผ่นลํา 95 ทอง 1 - 

2 บ้านกรุงศรี เด็กหญิงศศิภา  ชาสงวน 94 ทอง 2 - 

3 อนุบาลกุสุมาลย์ นางรักคณา มุงคุณ 93 ทอง 3 - 

4 บ้านกุดฮู นายสิรวิชญ์ เขียวดี 92 ทอง 4 - 

5 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 นางสาวโฉมวลี  กุตระแสง 91 ทอง 5 - 
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สรุปผลการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็และเยาวชนดีเด่น 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ประถมศึกษา) 

นักเรียนโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ อันดับที่ ผู้ฝึกสอน 
1 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นายยุทธชัย  จริตน้อม 85.33 ทอง 1 - 

 

 

 

 

 

 

 


