
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม  สพฐ. ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางสกลรัตน์  มุกดา 

เลขที่   ๔๘๙๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสาวอรัญญา  ชนะเพีย 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม  สพฐ. ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๐๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม  สพฐ. ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   นายเสงี่ยม  ถงึนามลี 

เลขที่   ๔๙๐๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นายวัฒนา  ไชยารักษ์ 

เลขที่   ๔๙๐๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางดาวใจ  ราชาไชย 

เลขที่   ๔๙๐๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางสาวเพลินพศิ  ดาศักดิ์ 

เลขที่   ๔๙๐๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางพัชราภรณ์  จรุงเกียรติสกล 

เลขที่   ๔๙๐๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางสุคนธ์  จนีค า 

เลขที่   ๔๙๐๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางจูรรีัตน์  ค าเมอืง 

เลขที่   ๔๙๐๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางพิชญ์สิน ี ศรีลารักษ์ 

เลขที่   ๔๙๐๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางอาทิตยา  นิลโคตร 

เลขที่   ๔๙๐๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางรินทร  มลาวาสน์ 

เลขที่   ๔๙๑๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางกรรณิกา  วภิาคะ 

เลขที่   ๔๙๑๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    นายภิเรทชัย  ค าทะเนตร 

เลขที่   ๔๙๑๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายนิพนธ์  ราชาไชย 

เลขที่   ๔๙๑๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    นายสิรวิชญ ์ เขียวด ี

เลขที่   ๔๙๑๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ 

เลขที่   ๔๙๑๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นายณอนรรฆ์  สุขรี 

เลขที่   ๔๙๑๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   นายชัยวัฒน์  แก้วหล่อ 

เลขที่   ๔๙๑๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายวรพงษ ์ บุญรักษา 

เลขที่   ๔๙๑๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    นายลือชัย  รัชอินทร์ 

เลขที่   ๔๙๑๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางกรุณา  โถชารี 

เลขที่   ๔๙๒๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นายสุระกัณท์  ต้องเดช 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๒๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสาวศริพิร  กุลสานต ์
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๒๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางนัทธมน  ทวีกติติเกษม 

เลขที่   ๔๙๒๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา 

เลขที่   ๔๙๒๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา 

เลขที่   ๔๙๒๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นางศริพิัชร ์ รพีพัฒนวงศ ์
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๒๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายปุญญพัฒน ์ ชาปากดี 

เลขที่   ๔๙๒๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสมภาร  ตันสมรส 

เลขที่   ๔๙๒๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นางศิรนุช  สุทธิอาคาร 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๒๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายกวีศลิป์   หนูทอง 

เลขที่   ๔๙๓๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทผู้บริหาร) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวจุรีรัตน์  แจนโกนดี 

เลขที่   ๔๙๓๑ / ๒๕๖๕ 


