
 
ที่ ๐๖๕๘๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายปฐพี บุญทอง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๘๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายกิตติกร สิทธิชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายธีรวัฒน์ ชาดา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแขง่ขันโครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพิศมัย วงละคร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพิชญากร บุญคำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงรพีพร บุญลพ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฝังนิล 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุดารัตน์ แทนพันธ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายปรีดา โพธิสุวรรณ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๕๙๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัชชา ภูมิพันธ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงญาณิศา ศักดิ์สกุลศรี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศิริวรรณ ดอกบัว 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายมงคล วงษ์ไชยา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงเบญญาภา บุญยงค์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงศิริวรรณ สำโรงพล 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกมลวรรณ คำหงษา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสาวิตรี พหลทัพ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพัชราพรรณ จันสม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงรัตติกาล บุญชูศรี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๐๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายพีรภัทร พิมจักแสน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพิมพ์ชญา กิติศรีวรพันธุ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกมลชนก ฐานทองดี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุนิษา มุงแสน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชลดา วรรณพราหมณ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปุญญิสา บุราณเดช 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนันท์นภสั ศรีหริ่ง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางประนอม รามะโคตร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอารยา  ศรีหริ่ง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายพนา จันทร์ทรง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๑๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปรารถนา พระดาเวส 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัฐธิดา  ลือคำหาญ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาววิไลลักษณ์ ชารีธรรม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายสำเร็จ ไชยคำจันทร์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายรัชชานนท์  พลภักดี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปุณณดา ผลเจริญ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวศินี  ป้อมทะเล 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณัฐพงษ์ วิรุณพันธ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนฤมล อยู่นาน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายชัชชานนท์ ไชยทอง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๒๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชนิภา พรมมาวัน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัฐมน  จำปีพรม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกันธิชา  กุลแถม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนันท์นภสั ทองแดง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรรณวิสา เกษหอม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนรินธารา  ศรีวิชา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

ว่าที่ร้อยตรียอดมานะ แสงไกร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายเอกพร ตงธิ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายเอกณัฏฐ แสงเขตร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกิตติกวิน สิมมา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๓๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอภิสรา  ตรุษสุข 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวราตรี  ทองจรัส 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนันทิกานต์ อินหนุน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงทับทิม ชินแสน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงโชฑิชา เสนาคำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวจันทร์จิรา  สุขสลุง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางกาญจนา  พานน้อย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพรนภา โพธิ์สุวรรณ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปารมี หรมี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงศิริพิมพ์ จันทะเขตต์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๔๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพิชญาภา จันทะเขตต์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวประนอม โมกไธสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกนกกาญจ์ ลีปา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงศศิกาญ  แซ่เตีย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงฐิตารัตน์ สิทธิธรรม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายทาเกชิ มยิาอูชิ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายภานุวัฒน์ กำลังแพทย์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางอังสนา บัวพุทธา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปาริวัตร แก้วเหล่า 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพิชญานิน อินทฤาชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๕๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กองสี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายธนกิจ สิงหเดชะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓  ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอุบลรัตน์ แสงกล้า 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓  ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอันดา สัพโส 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายธีระพงษ์ สัพโส 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอัจจิมา สิงบุดดี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายธาดา ไพหก 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓  ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓  ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายอมรเทพ โพสาราช 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชายมงคล วงพรม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๖๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงธันญ์ชนก คุณจันทร์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวเปี่ยมขวัญ บุญจรัล 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสุกัญญา แสงมณี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวไคลีน ซาซากิ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสบงบาน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายศาตนันท์ชัย ภาวะโคตร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาววิภาพรรณ แสนคำ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาววิยากร ชาติขูรู 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายชัชพงษ์ รุณวงศ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงบุญนิชย์ ใบหะสี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๗๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงทิพย์สุวรรณ มีภูคำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายประจักษ์ สนธิรักษ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวจุฑารัตน์ มหาวงศ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปณิดา ฮิมปะลาด 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ โยทะชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทองทิพ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายภาณุพงศ์ พาดี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวโฉมวดี กุตระแสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุธาศินี ศรีเรืองสุข 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงภัทราวดี มาราไธสง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๘๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกันติชา พรมรินทร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพัชมล พันไธสง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสุรัตน์ ภาษี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวจิรนันท์ นาเมืองรักษ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายปราชญ์ พะวินรัมย์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายนครินทร์ สองสี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปนัดดา ว่องไว 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณัฐพงษ์ วิรุณพันธ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวใกล้รุ่งรวี จำปาหอม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชาลิสา พิงไธสง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๖๙๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนันทิกานต์ สาดเมือง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีจันทร์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางพรพิมล เหมียดไธสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณัฐวัฒน์ ศรีอุดร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



ที่ ๐๖๗๐๓/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 

นายชิตพล ทะชัยวงค์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายโชคเกรียงไกร มีไกรลาศ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวยุพาลักษณ์ ยานิตย์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายวันปิยะ จันทรเดช 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพัชราภา ชนะพจน ์
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวภรินี อามาตมนตรี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๐๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวลัฐิดา วระโงน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุธาศินี ศรีเรืองสุข 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ โครงงาน/งานประดิษฐ์  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีที่ ๔-๖  ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 


