
 
ที่ ๐๖๘๘๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายสุภกานต์ ดัชถุยาวัตร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๘๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์ปุ่น 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๘๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรารัตน์  พลดงนอก 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๘๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายวัชรพงศ์  สิริ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๘๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอรุโณทัย  ไผ่โสภา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๘๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางเทวี รุ่งกิจนิธิวัฒน์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๘๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอภิรดาพร ทุมขุนทด 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๘๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางพรพิมล เหมียดไธสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ฤทธิ์กองโพธิ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายอรรถชัย อ่วมฉิน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสุทธิดา  มีฮุง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอัจฉรา ศรีชัยโย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงเนตรชนก  ภายไธสง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางมะยุรี  ตลอดไธสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรัญญา ปัญญารัมย์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวใกล้รุ่งรวี  จำปาหอม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวราภรณ์  อุปฮาด 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๙๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวภัทรรานี  โพธิ์งาม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงจันทร์จิรา  หัดสิม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางถาปราณี  ปลัดพรม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงฐิญาดา  วัฒนชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพรพรรณ  วงษ์ตรีศรี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนันท์นภสั  เศรษฐาวงษ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอรอุมา ศรีเมือง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวริศรา  เสนาะวาที 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอรพรรณ เถื่อนนารี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ ๑ การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาววันวิสาข์  แสงทอง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ ๑ การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๐๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกมลนิตย์  ใจศิริ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ ๒ การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปรียาวรรณ  คนขยัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ ๒ การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอาทิตยา  คำนาดี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางกฤติยา  ประเทศเสนา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายไชยยศ อโนนาม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอภิญญา  รุ่งเรือง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสิรินทรา  ขุลีหลาย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายไกรษร  ดีขะมาตย์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชญานิศ  คำอ่อน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายวัชรพงศ์  สิริ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๑๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกวินตรา  ปุราทะเน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอนันตพร  ศรีชมภู 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปวริศา สุวรรณภักดี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางถาปราณี ปลัดพรม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงศิริวรรณ นาคูน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณัฐวัฒน์  ศรีอุดร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์  แก้วสุวรรณ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสนทยา  พรมนิล 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงจารุพิชญา  ปฐมรพีพงศ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๒๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวจินตนา   จันทร์สอน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



ที่ ๐๖๙๒๙/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 

เด็กชายจารุวัฒน์  อุปฮาด 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๓๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวขจีพรรณ  สวยงาม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๓๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงบุษกร  หัวดอน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๓๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพรพรรณ  วงษ์ตรีศรี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 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 ๐๖๙๓๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายภาณุพงศ์  อะพรรัมย์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๓๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวใกล้รุ่งรวี  จำปาหอม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 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 ๐๖๙๓๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายวชิรญา  วิชัยศรี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๓๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกนกวรรณ  คุ้มสีไว 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๓๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชนาภา  สิทธิโคตร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๓๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพนิดา  ยาทองไชย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๓๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงดารุณี  แซ่แต้ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายฐิติวัสส์  ศรีวรรณะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวณัฐริกา  เทพโพธิ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพีสริสา  อาษานอก 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางพรพิมล เหมียดไธสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกัลยา ขะสุดใจ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปวีณา พรหมประกาย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอภิชญา พันธ์ฆ้อง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอนิศรา พิมมะดี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๔๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกัลย์สุดา โคตาสี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๕๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปรียาวรรณ คนขยัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๕๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวฐิตภรัตน์ นักธรรม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๕๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุวนันท์ สารคำ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๕๓/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 

นางสาวมัญฑิตา ฉายฉันท์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๕๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางพรศิริ ทุมกิ่ง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๕๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุตาภัทร  แสนคนึง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๕๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางเทวี  รุ่งกิจนิธิวัฒน์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๕๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอัปสรสุดา  ระแสนพรหม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๕๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางพิมลรัตน์  พุฒศรี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๕๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสิริมา  ภูชื่นแสง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๖๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปรียาวรรณ คนขยัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๖๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุชานันท์  คำศรีพล 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๖๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางกนิษฐา  จิตรปรีดา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕ ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๖๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาววรินดา  วงค์นาอินทร์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๖๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางพิมลรัตน์  พุฒศรี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕ ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๖๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอริศรา  โพธิ์ขาว 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๖๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางเทวี  รุ่งกิจนิธิวัฒน์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๖๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวประภัสสร มลศิลป์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๖๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวเสาวลักษณ์    หัตถ์คำหมื่น 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๖๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวมะลิษา  น้อยอาษา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๙๗๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางพิมลรัตน์  พุฒศรี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
 

 


