
 
ที่ ๐๗๐๙๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกนนกพร  สังข์ดา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๗๐๙๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปาริชาติ  ยูระทัย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๗๐๙๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอรวรรณ  ปุริสังข์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๐๙๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายวิทิตย์  แก้วชัยศรี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๐๙๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปัญทิตา  ปิไชยญาณ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๐๙๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๐๙๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนสินาท 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายจีระศักดิ์  ธรรมกุล 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวิชญาดา  พุธไธมา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณัฐวัฒน์   ศรีอุดร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปณิสรา  แก้วทองหลวง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายภานวัฒน์  กำลังแพทย์ 
 

ครูผู้ฝกึสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายสุวิจักษ์  ลำเต็ม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายพนม  พินิจเจริญ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายจิตติพัฒน์ ดรมุ่ง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางเปี่ยมสุข ฉลวยแสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๐๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงจุไรรัตน์  แพนลำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวภัทรรานี  โพธิ์งาม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงจิราภรณ์  วัดแผ่นลำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกาญจนา นามจันดี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชลดา  ลายประโคน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายไสว สุภาพัฒน์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายศิวกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายอำพล  พิลาตัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณัชภัค  จิตรนวล 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๐๗๑๑๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายอิศรา  แสนนาใต้ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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



 


