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ข้อมูลการรับรางวัล  
 
 
5.1 ข้อมูลการรับรางวัลของโรงเรียน 
 ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้รับรางวัลในระดับจังหวัด  
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ดังนี้ 

1. รางวัลยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน กระทรวงการต่างประเทศ ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพประจ าปี 2554 ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.59 น. เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต ถวายรายงานผลการด าเนินงานโครงการ"ยุวทูตความดี เพ่ือพลังแผ่นดิน" 

 

http://www.anpedu.com/news/25239.html
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         3. รางวัลระดับโลก เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน์ ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกอล์ฟชาย 
อายุ 7-8 ปี รายการแข่ง World Masters of Junior Golf 2012 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. รางวัลระดับชาติ “การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Story telling  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6”   งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 61 ณ เมืองทองธานี    
         5. รางวัลระดับชาติ “การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3” งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 61 ณ เมืองทองธานี  
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6. รางวัลระดับ สพฐ. “โครงการโรงเรียนสอนภาษาไทยท่ีประสบผลส าเร็จ”  
7. รางวัลชนะเลิศ “นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย”  

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป 
 
5.2 ข้อมูลการรับรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรติบัตร โครงการ/กิจกรรม จัดโดยหน่วยงาน 
นายถาวร  จ าปา รางวัลยุวทูตความดี 

ระดับประเทศ 
โครงการยุวทูตความดี 
เพื่อพลังแผ่นดิน 

กระทรวงการต่างประเทศ 

โรงเรียนต้นแบบ 
ด้านสขุภาพประจ าป ี
2554 ระดับประเทศ 

โครงการโรงเรียน
ต้นแบบด้านสุขภาพ 

ส านักพัฒนา 
กิจการนักเรียน 
สพฐ. 

นางกัลยา ราสา 
 

หนึ่งแสนครูดี ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา 

โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นายธวัชชัย  จันทะนะ รองผู้อ านวยการดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น สพป.นครพนม 2 
นายสุชาติ  แสนสุภา การน าเสนอผลงาน 

Best Practice  
ในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการใ ICT ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

งานมหกรรมทาง
วิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ  
ปี 2554 

สพป.นครพนม 1 

นางลลิตา  เจริญราษฎร์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
กิจการลูกเสือจังหวัด 

กิจการลูกเสือจังหวัด ส่วนราชการจังหวัด
อุบลราชธานี 

วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ปีการศึกษา 50-52 

โครงการครูผู้สอน
ดีเด่น ปี 2550-2552 

สพป.อุบลราชธานี 2 

นางจินตนา อาทิตย์โสภา 
นางสุภารัตน์  ทศศะ 

นักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทย 

นักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทย 

สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 
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5.2 ข้อมูลการรับรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรติบัตร โครงการ/กิจกรรม จัดโดยหน่วยงาน 

นางอัจฉรา คะษาวงศ์ รางวัลยุวทูตความดี 
ระดับประเทศ 

โครงการยุวทูตความดี 
เพื่อพลังแผ่นดิน 

กระทรวงการต่างประเทศ 

นางกัญวรา อารีรัตน์ โรงเรียนต้นแบบ 
ด้านสขุภาพประจ าป ี
2554 ระดับประเทศ 

โครงการโรงเรียน
ต้นแบบด้านสุขภาพ 

ส านักพัฒนากิจ 
การนักเรียน 
สพฐ. 

นางจริญญา  เกษมสุข รางวัลโครงการโรงเรียน
สอนภาษาไทยท่ีประ
ประสบผลส าเร็จ 
ระดับ สพฐ. 

โครงการโรงเรียนสอน
ภาษาไทยท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 

สพฐ. 

นางจามจุรี  แสนสุภา รางวัลเหรียญทอง  
“ครูรักการอ่าน”  
ปีการศึกษา 2554 

โครงการส่งเสริม 
การอ่าน 

สพป.นพ 1 

ชนะเลิศการเขียน
เรียงความ “อาชีพของ
ฉัน” ปีการศึกษา 2555 

วันภาษาไทยแห่งชาติ สพป.นพ 1 

หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางกิติยา  ท ามาน หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554 โครงการครูผู้สอนดีเด่น 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางจรัสศรี   ประสิทธิสา ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554 
 

โครงการครูผู้สอนดีเด่น 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางสุมาลี โรจนวิเชียร ครูสอนดี ปี 2554 โครงการครูผู้สอนดีเด่น 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 
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5.2 ข้อมูลการรับรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรติบัตร โครงการ/กิจกรรม จัดโดยหน่วยงาน 

นางรวิวรรณ  พงษ์พวงเพชร ครูสอนดี ปี 2554 โครงการครูผู้สอนดีเด่น 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางรุ่งทิวา  อุ่นเจริญ ครูสอนดี ปี 2554 โครงการสังคมไทย
ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ 
เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี 

สสค. 

นางสาววารุณี  บ ารุงสวัสดิ์ ครูสอนดี ปี 2554 โครงการสังคมไทย
ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ 
เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี 

สสค. 

หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางสาวจันทร์ฉาย  อปุพงษ ์ หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางนวลน้อย  แสนกล้า หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางอัญชลา  โชติวุฒิเดชา หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชร หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางจินตนา อาทิตย์โสภา หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางวิจิตรา ลีสี  หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

นางเจิมจิตร  กัตติยบุตร ครูดีในดวงใจ ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

สปพ.นพ 1 
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5.2 ข้อมูลการรับรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรติบัตร โครงการ/กิจกรรม จัดโดยหน่วยงาน 

นางภัสรา  ฐานวิเศษ หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 โครงการหนึ่งแสนครูดี 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

ผู้ท าคุณประโยชน์ทาง
การศึกษาระดับจังหวัด 
ปี 2554 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

สกสค. 
 

ผู้ท าคุณประโยชน์ทาง
การศึกษา ระดับชาติ  
ปี2555 
ผู้ด ารงอยู่ในคุณธรรม 
จริยธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม  

โครงการเมืองไทยคนดี กรมการศาสนา 

ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554 โครงการครูผู้สอนดีเด่น 
ปี 2554 

คุรุสภา สพป.นพ 1 

ครูสอนดี ปี 2554 โครงการสังคมไทย
ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ 
เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี 

สสค. 

รับคัดเลือกให้ร่วม
น าเสนอการใช้
ประโยชน์จากรายการ
โทรทัศน์ครูเพื่อ
พัฒนาการเรียน 
การสอน ปี 2554 

โครงการโทรทัศน์ครู มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลการรับรางวัล/เกียรติบัตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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5.3 ข้อมูลการรับรางวัลของนักเรียน 

 ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติหลายรายการ รายละเอียดดังนี้ 

รางวัลระดับชาติ 
รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 

ชนะเลิศการแข่งขัน
กอล์ฟ 

10 th Ture Vision 
Internation junior Golf 
Championship 2011 
ประเทศไทย 

เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน ์ นายพรเทพ วิไล 
นางนีรนุช  ปิติพัฒน์ 

ชนะเลิศอันดับ 1 11 th Zhang Lei Wei 
(ฉางเหลียงเหว่ย) Cup 
Internation Junior Golf 
Championship 2011 
ประเทศจีน 

เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน ์ นายพรเทพ วิไล 
นางนีรนุช  ปิติพัฒน์ 

ชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Macgregor (แมค
เกรเกอร์) Junior Open 
Championship 2011 
ประเทศฮ่องกง 

เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน ์ นายพรเทพ วิไล 
นางนีรนุช  ปิติพัฒน์ 

รองอันดับ 7 รายการ Junior World 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน ์ นายพรเทพ วิไล 
นางนีรนุช  ปิติพัฒน์ 

ชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ปตท. Golf Junior 
Open Championship 
2011  

เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน ์ นายพรเทพ วิไล 
นางนีรนุช  ปิติพัฒน์ 

ชนะเลิศอันดับ 1  รายการแอมแบงค์ กรุ๊ป 
เครสต์ ลิงก์ สปอร์ตเอ็กเซล 
จูเนียร์ กอล์ฟ 2011 
ประเทศมาเลเซีย 

เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน ์ นายพรเทพ วิไล 
นางนีรนุช  ปิติพัฒน์ 
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รางวัลระดับชาติ (ต่อ) 
รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 

ชนะเลิศอันดับ 1  World Masters Junior 
Golf Championship 
2012 ลาสเวกัส  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน ์ นายพรเทพ วิไล 
นางนีรนุช  ปิติพัฒน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2  Junior World  Golf 
Championship 2012  
รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เด็กชายวิชญ์  ปิติพัฒน ์ นายพรเทพ วิไล 
นางนีรนุช  ปิติพัฒน์ 

การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ  Story 
telling ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
ณ  เมืองทองธานี  

ด.ญ.ณชิากร ชาวพะเยาว ์
 
 

 นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ 

การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ   
Spelling  Bee    
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3                

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
ณ  เมืองทองธานี  

ด.ช.จิรายุ อินทรักษา นางนวลยงค์ สุวรรณราช 

รางวัลระดับภูมิภาค 

รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
เหรียญทองกิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ช.พัสกร  จอมพรรษา 
ด.ญ.กุลณัฐ  คงอยู่ 

นางนวลน้อย  แสนกล้า 

เหรียญทองกิจกรรม
วาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.1-3  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ญ.ญาณิศา  ไข่มุกข์ 
ด.ช.ภัทรดนัย  ภูวิชัย 

นางภัสรา  ฐานวิเศษ 
น.ส.วารุณี  บ ารุงสวสัดิ์ 
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รางวัลระดับภูมิภาค (ต่อ) 

รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
เหรียญเงินกิจกรรม 
การสร้างหนังสือ
อิเล็คทรอนิก 
ระดับชั้น ป.4-6  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ญ.คัทลียา  แสงสว่าง 
ด.ช.ณภัทร  วาร ี

นางภัสรา  ฐานวิเศษ 
น.ส.วารุณี  บ ารุงสวสัดิ์ 

เหรียญทองการแข่งขัน
อัจฉริยภาพคณติศาสตร ์

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ช.ศรัณย์  เชื้อนานนท์ 
 

นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูล 

เหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวดนตรี
ไทย ขิม 7 หย่อง  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ช.วรวิช  บุญเจือ นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูล 

เหรียญทองการปั้นดิน
น้ ามัน ระดับปฐมวัย  
 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ช.นรพิชย์ รอดทะพร  
ด.ช.ธีรดนย์ ตงศรีแก้ว  
ด.ช.นันทพัฒน์ สวนเขื่อน 

นางนุ่ม ฝ่ายพนอม  
นางอนงค์ เวียรชัย 

เหรียญทองการเล่า
นิทานคุณธรรม  
ระดับชั้น ป.1-3  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ญ.จดิาภา แก้วแสงธรรม น.ส.วราวลัย ์แก่นจันทร์ 

เหรียญทองการเล่า
นิทาน (Story Telling) 
(เดี่ยว) ระดับชั้น ป.4-6  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ญ.ณิชากร ชาวพะเยาว ์
 
 

 นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ 

เหรียญทองการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ   
Multi Skills Competion 
ประถมศึกษา  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม 

ด.ญ.พัทราวรรณ เอกพันธ ์
 

นางมาลินี มณีพรรณ 

เหรียญทองโครงงาน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา (ลูกประคบ
สมุนไพร) 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ญ.ณัฐนรี บุพศิร ิ 
ด.ญ.ปิยฉัตร โพนชัย  
ด.ญ.รติมา โพนชัย 

นายอลงกรณ์  มณีโชติ 
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รางวัลระดับจังหวัด 

รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศโครงงาน
คุณธรรม  

โครงงานคุณธรรม เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ฯ  

ด.ญ.มณีน้อมเกล้า ทินกูล 
ด.ญ.ยุวนันท์  สุพัตรานันท์ 
ด.ญ.ปิยะฉัตร  พูลพังงา 
ด.ญ.มณีรตัน์  พันธ์พัฒนะ 
ด.ญ.ณัฐกานต์  หฤทวรรธน์กุล 

นางนวลน้อย  แสนกล้า 

ชนะเลิศการประกวด
บรรยายธรรม 
 

งานวันวิสาขบูชา ส านัก
วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม  

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
ด.ญ.ภัทรสุดา  ศรีสว่าง 

นางนวลน้อย  แสนกล้า 

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ด.ญ.พลอยไพลิน แซ่ตอง 

ชนะเลิศการตอบปัญหา
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ปี 2554 โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 

ด.ช.ศรัณย์  เชื้อนานนท์ 
ด.ญ.อรจิรา  เชื้อนานนท์ 

นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์ 
นายสมพงษ์  อภิวัฒนานุกูล 

รางวัลเหรียญทอง 
การแต่งกาพย์ยานี 11  

การแต่งกาพย์ยานี 11 
ปีการศึกษา 2554 

ด.ญ.รัชนี  ไชยร ี
ด.ญ.ประภาพร  ก่ าศรี 

นางจามจุรี แสนสุภา 

เหรียญทองการแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
(เดี่ยว) ระดับชั้น ป.1-3  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ช.ปุณกฤษ วงค์พนิตกฤต นางนวลยงค์ สุวรรณราช 

เหรียญทองการแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
(เดี่ยว) ระดับชั้น ป.4-6  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ญ.พรรษพร ไกรสถิตย ์    น.ส.จันทร์ฉาย อุปพงษ์ 

เหรียญทองกิจกรรม 
Spelling Bee (เดี่ยว)  
ระดับชั้น ป.1-3  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ช.จิรายุ อินทรักษา นางนวลยงค์ สุวรรณราช 

เหรียญทองกิจกรรม 
Spelling Be (เดี่ยว) 
ระดับชั้น ป.4-6  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 61  
จังหวัดมหาสารคาม  

ด.ญ.ศริินลักษมี ทรัพยสิทธิ นางวิจิตรา โคตรแสง 
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รางวัลระดับจังหวัด (ต่อ) 

รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศการตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับพื้นฐาน  
ครั้งท่ี 3 ระดับ
ประถมศึกษา  
โดยมหาวิทยาลัย
นครพนม 

ด.ช.ศรัณย์  เชื้อนานนท์ 
ด.ญ.อรจิรา  เชื้อนานนท์ 
ด.ญ.ณัฐนิชา  แก้วแสงธรรม 

นางรวิวรรณ  พงษ์พวงเพชร 

นางกัญวรา  อารีรัตน์ 

ชนะเลิศการแข่งขัน 
พูดภาษาอังกฤษ 

การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ  
(SPEED CONTEST 
2011) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร 

ด.ญ.พรรษพร ไกรสถิตย์ น.ส. จันทร์ฉาย อุปพงษ์ 

เหรียญทองการแข่งขัน
วิชาการระดับนานาชาติ 

การแข่งขันวิชาการ
ระดับนานาชาติ ปี 
2544 “โครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนสู่สากล”  
ระดับประถมศึกษา 

ด.ช.ณภัทร  บุญสว่าง 
ด.ช.ชานนท์ คล้ายจันทอง 

ด.ช.ศรัณย์  เชื้อนานนท์ 
 

นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูล 

เหรียญทองกิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย 

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ช.พัสกร  จอมพรรษา 
ด.ญ.กุลณัฐ  คงอยู่ 

นางนวลน้อย  แสนกล้า 

เหรียญทองกิจกรรมวาด
ภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.1-3  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ญ.ญาณิศา  ไข่มุกข์ 
ด.ช.ภัทรดนัย  ภูวิชัย 

นางภัสรา  ฐานวิเศษ 
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รางวัลระดับจังหวัด (ต่อ) 

รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศกิจกรรม 
การสร้างหนังสือ
อิเล็คทรอนิก 
ระดับชั้น ป.4-6  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ญ.คัทลียา  แสงสว่าง 
ด.ช.ณภัทร  วาร ี

น.ส.วารุณี  บ ารุงสวสัดิ์ 

เหรียญทองการแข่งขัน
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ช.ศรัณย์  เชื้อนานนท์ 
 

นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูล 

เหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  
ขิม 7 หย่อง  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ช.วรวิช  บุญเจือ นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูล 

เหรียญทองการปั้นดินน้ ามัน 
ระดับปฐมวัย  
 

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ช.นรพิชย์ รอดทะพร  
ด.ช.ธีรดนย์ ตงศรีแก้ว  
ด.ช.นันทพัฒน์ สวนเขื่อน 

นางนุ่ม ฝ่ายพนอม  
นางอนงค์ เวียรชัย 

เหรียญทองการเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ญ.จดิาภา แก้วแสงธรรม น.ส.วราวลัย ์แก่นจันทร์ 

เหรียญทองการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ญ.พรรษพร ไกรสถิตย ์    น.ส.จันทร์ฉาย อุปพงษ์ 

เหรียญทองกิจกรรม 
Spelling Bee) (เดี่ยว)  
ระดับชั้น ป.1-3  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ช.จิรายุ อินทรักษา นางนวลยงค์ สุวรรณราช 

เหรียญทองกิจกรรม 
(Spelling Bee) (เดี่ยว)  
ระดับชั้น ป.4-6  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ญ.ศริินลักษมี ทรัพยสิทธิ นางวิจิตรา ลีสี 
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รางวัลระดับจังหวัด (ต่อ) 

รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
เหรียญทองการเล่านิทาน 
(Story Telling) (เดี่ยว) 
ระดับชั้น ป.4-6  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ญ.ณิชากร ชาวพะเยาว ์
 
 

นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ 

เหรียญทองการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ  Multi 
Skills Completion  
ระดับประถมศึกษา  

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ญ.พัทราวรรณ เอกพันธ ์
 

นางมาลินี มณีพรรณ 

เหรียญทองโครงงานกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
(ลูกประคบสมุนไพร) 

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 61  
จังหวัดนครพนม 

ด.ญ.ณัฐนรี บุพศิร ิ 
ด.ญ.ปิยฉัตร โพนชัย  
ด.ญ.รติมา โพนชัย 

นายอลงกรณ์  มณีโชติ 

รองชนะเลิศ การตอบปัญหา
คอมพิวเตอร์ 

สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร 

ด.ญ.คัทลียา  แสงสว่าง 
ด.ญ.อริศรา  สีหา 

นางภัสรา ฐานวิเศษ 
น.ส.วารุณี  บ ารุงสวสัดิ์ 

ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลการรับรางวัล/เกียรตขิองนักเรียน 

 
 

 


