
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสาวศิวนาถ  ไชยมาศ 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

       

เลขที่   ๔๙๓๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นายศราวุธ  ไชยพันธ์ 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๓๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

       นางสาวทัศนียาพร  บุญผนึก 

เลขที่   ๔๙๓๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางสาวศุภราภรณ์  เลาหวโิรจน ์

เลขที่   ๔๙๓๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นายอุทัย  นอี ามาตย์ 

เลขที่   ๔๙๓๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางเพ็ญสุรีย์  เสงี่ยมวัฒนา 

เลขที่   ๔๙๓๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางพัชรินทร์  แสนวเิศษ 

เลขที่   ๔๙๓๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางสาวนิตยา  ต่างกลาง 

เลขที่   ๔๙๓๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นายจตุภัทร  ทองพรหม 

เลขที่   ๔๙๔๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางวรรณรักษ์  สุตะโคตร 

เลขที่   ๔๙๔๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางส าเนียง  สนองผัน 

เลขที่   ๔๙๔๒/ ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางวนีัส  พิมพ์มีลาย 

เลขที่   ๔๙๔๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายสเกน  เทพเสนา 

เลขที่   ๔๙๔๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    นางสาวเบญจมาศ  จรรยาวดี 

เลขที่   ๔๙๔๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวชมชนก  ศรีพลพา 

เลขที่   ๔๙๔๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    นางอนิเขียน  ไชยพันธ์ 

เลขที่   ๔๙๔๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      สิบเอกหญิงมลรัก  ทุมแสง 

เลขที่   ๔๙๔๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางชลิดา  บุญเมืองแสน 

เลขที่   ๔๙๔๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   นางรุ่งทิพย์  สารนอก 

เลขที่   ๔๙๕๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางรุ่งนภา  แก้วปัญญา 

เลขที่   ๔๙๕๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    นางวารุณี  สีเทียวไทย 

เลขที่   ๔๙๕๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวนริศรา  ทัศคร 

เลขที่   ๔๙๕๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นางกองแก้ว  สุระสระ 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๕๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นายรัชพล  ต่ายเนาว์ดง 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๕๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสุภาพร  ค าคลี ่

เลขที่   ๔๙๕๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางพรรณพิศ  มาลีลัย 

เลขที่   ๔๙๕๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      นางจรีนันท์  ฮังกาสี 

เลขที่   ๔๙๕๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นางพัชรียา  วงษาเนาว์ 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๕๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางกรนันท์  หาสุข 

เลขที่   ๔๙๖๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางจติราพร  ถานทองดี 

เลขที่   ๔๙๖๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

นางอรอุมา  พลวงศษ์า 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่   ๔๙๖๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสลิตตา  วงศ์ษาพาน 

เลขที่   ๔๙๖๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางจันทร์ทิมา  ศรีทุมมา 

เลขที่   ๔๙๖๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางภัคสุดา  โสนาคู 

เลขที่   ๔๙๖๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางจรีะนุช  ถาอาดนา 

เลขที่   ๔๙๖๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางละอองดาว  อรุณรัตน์ 

เลขที่   ๔๙๖๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางนฤมล  ปากดีสี 

เลขที่   ๔๙๖๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางผกามาศ  มาตย์เทพ 

เลขที่   ๔๙๖๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางเบญจพร  กาลบุตร 

เลขที่   ๔๙๗๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสุดารัตน์  ประมาชิด 

เลขที่   ๔๙๗๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางบุพชาติ  บุญใหญ่ 

เลขที่   ๔๙๗๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางทิมธริา  วงศ์ระแว่น 

เลขที่   ๔๙๗๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางจริาพร  ไพจิตรโยธ ี

เลขที่   ๔๙๗๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวปรียานุช  แร่วงค์คต 

เลขที่   ๔๙๗๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นายวีระยุทธ  แสงไชย 

เลขที่   ๔๙๗๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวสาวติรี  เสนาค า 

เลขที่   ๔๙๗๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นายมีชัย  ศรีกุลกิจ 

เลขที่   ๔๙๗๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวสุภาพร  มยุรา 

เลขที่   ๔๙๗๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวดวงดาว  แสนมะฮุง 

เลขที่   ๔๙๘๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวิตรี  โคตรสุโพธิ ์

เลขที่   ๔๙๘๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวนารินรักษ์  ขวาวงศา 

เลขที่   ๔๙๘๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวจิราภรณ์  บุญสุนีย ์

เลขที่   ๔๙๘๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวจีราพรรณ ์ คึ้มยะราช 

เลขที่   ๔๙๘๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางกมลวรรณ  แก้วกิ่ง 

เลขที่   ๔๙๘๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวจติิญา  ปรกึษาการ 

เลขที่   ๔๙๘๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางสาวพรทิพา  สีหาคุณ 

เลขที่   ๔๙๘๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  นางนมินรัก  สิงห์ค ามา 

เลขที่   ๔๙๘๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวศิริพร  เพ็งพา 

เลขที่   ๔๙๘๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวเนรัญชรา  วงศรีลา 

เลขที่   ๔๙๙๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวมณเฑียร  ชินพลชาย 

เลขที่   ๔๙๙๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางวลิัยพร  วรรณวจิติร 

เลขที่   ๔๙๙๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายพลภัทร  มหาวงศ์ 

เลขที่   ๔๙๙๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุภารัตน์  ดาบลาอ า 

เลขที่   ๔๙๙๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางปาริชาติ  ชินโณ 

เลขที่   ๔๙๙๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุวรัตน์  พรหมอินทร์ 

เลขที่   ๔๙๙๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางจันทร์ธมิา  รัตนโกสุม 

เลขที่   ๔๙๙๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวจินตนา  บุตตะหล้า 

เลขที่   ๔๙๙๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางวัลลภา  คึมยะราช 

เลขที่   ๔๙๙๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุดารัตน์  แสบงบาล 

เลขที่   ๕๐๐๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวชนัญญา  โถชัยค า 

เลขที่   ๕๐๐๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสินนีาฎ  วรรณวงศ ์

เลขที่   ๕๐๐๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีเยี่ยม 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางพนาวรรณ  อินธิแสง 

เลขที่   ๕๐๐๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางธดิาลักษณ์  ต้นสวรรค์ 

เลขที่   ๕๐๐๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวธัญภา  วงศ์รสหอม 

เลขที่   ๕๐๐๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางทาริกา  สมพงษ์ 

เลขที่   ๕๐๐๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวยุพิน  มีมนต ์

เลขที่   ๕๐๐๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุดารักษ์  จันทะเวช 

เลขที่   ๕๐๐๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวกัณฐกิา  พุทธา 

เลขที่   ๕๐๐๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปรียานุช  ศริชิมภู 

เลขที่   ๕๐๑๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวดารุณี  ใจไว 

เลขที่   ๕๐๑๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายจักรกริช  แสนภูวา 

เลขที่   ๕๐๑๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายอัมรินทร์  ฤทธริักษา 

เลขที่   ๕๐๑๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสโรชา  คารมย์กลาง 

เลขที่   ๕๐๑๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายปรัชญา  แก่นจ าปา 

เลขที่   ๕๐๑๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวฉันทนา  เพียตัวผู้ 

เลขที่   ๕๐๑๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายณัฐวุฒิ  ควรคง 

เลขที่   ๕๐๑๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางอภิรดี  บุญแสง 

เลขที่   ๕๐๑๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางขวัญเรอืน  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

เลขที่   ๕๐๑๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวเก็จกนก  พลวงค์ 

เลขที่   ๕๐๒๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางเปรมทิพย์  ค าทะเนตร 

เลขที่   ๕๐๒๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายสิทธิพล  นันทะสุธา 

เลขที่   ๕๐๒๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางมริันตี  เพชรพงศ์พันธ์ 

เลขที่   ๕๐๒๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวพัทธ์ธรีา  นรสาร 

เลขที่   ๕๐๒๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวคนิตา  อ้วนอินทร์ 

เลขที่   ๕๐๒๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปัณฑาลีย ์ สุดลาภา 

เลขที่   ๕๐๒๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุจิณนภา  สนศรี 

เลขที่   ๕๐๒๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางจติเกษม  ไชยฮัง 

เลขที่   ๕๐๒๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวร่วมจิต  กิ่งโก ้

เลขที่   ๕๐๒๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวเอมอร  ดวงกุลสา 

เลขที่   ๕๐๓๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายวัชรากร  ชวดกลางลา 

เลขที่   ๕๐๓๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุพัตรา  ศิลาไสล 

เลขที่   ๕๐๓๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายธรีะพงษ ์ ปริะนันท์ 

เลขที่   ๕๐๓๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวกนกพร  ปัญญาประชุม 

เลขที่   ๕๐๓๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายสมบัติ  บุตรแสนคม 

เลขที่   ๕๐๓๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางวราภรณ์  ศรีนา 

เลขที่   ๕๐๓๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม 

เลขที่   ๕๐๓๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววิภา  แสงสว่าง 

เลขที่   ๕๐๓๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางวณิารัตน์  สุขภิบาล 

เลขที่   ๕๐๓๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววิไลรัตน์  ชาติช านาญ 

เลขที่   ๕๐๔๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปวีณา  ค าชมภู 

เลขที่   ๕๐๔๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวณัฏฐพัชร์  ไสยสาลี 

เลขที่   ๕๐๔๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุปราณี  พิชัยค า 

เลขที่   ๕๐๔๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายสมเกียรติ  หารทองชัย 

เลขที่   ๕๐๔๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววิรยิา  ค าศรี 

เลขที่   ๕๐๔๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวศุพิชชาภา  ฝ่ายรีย ์

เลขที่   ๕๐๔๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุดาวรรณ  ค าศรีพล 

เลขที่   ๕๐๔๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววิมล  ฉันไชย์ 

เลขที่   ๕๐๔๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวอุไรวรรณ  ทองจรัส 

เลขที่   ๕๐๔๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายสุริยกานต์  นักล า 

เลขที่   ๕๐๕๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวจิราภรณ์  บัวชุม 

เลขที่   ๕๐๕๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายชูชาติ  สาลีเพ็ง 

เลขที่   ๕๐๕๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววรรณนิภา  ทับพิลา 

เลขที่   ๕๐๕๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวณัฏฐณิชา  ภูดีสม 

เลขที่   ๕๐๕๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวประภัสสร  ลุนจักร 

เลขที่   ๕๐๕๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุนิสา  สงัดศรี 

เลขที่   ๕๐๕๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวไอลดา  คดิค านวน 

เลขที่   ๕๐๕๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวอรอนงค์  ทวยจันทร์ 

เลขที่   ๕๐๕๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวเยาวลักษณ์  เอกพิมพ์ 

เลขที่   ๕๐๕๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางอมรพรรณ  เข็มเพชร 

เลขที่   ๕๐๖๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวอนงค์  เกื้อกูล  

เลขที่   ๕๐๖๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวพิมพลิัย  สิทธิ์นะศรี  

เลขที่   ๕๐๖๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวระวิวรรณ  สงวนจินต์  

เลขที่   ๕๐๖๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุภาพร  ใครลามเมา  

เลขที่   ๕๐๖๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปริศนา  แก้วค าสอน  

เลขที่   ๕๐๖๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายชัชวาล  ยอดป้องเทศ  

เลขที่   ๕๐๖๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวศรัณย์รัชต์  ปรางค์แก้ว  

เลขที่   ๕๐๖๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางศิริวรรณ  พรมประศรี  

เลขที่   ๕๐๖๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายสุรเชษฐ์  สุวรรณมาลี  

เลขที่   ๕๐๖๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวจนิตหรา  ชนะรัตนธรรม  

เลขที่   ๕๐๗๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวจุฑารัตน์  ทวโีคตร  

เลขที่   ๕๐๗๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายวรพงษ ์ วรรณราม  

เลขที่   ๕๐๗๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปาหนัน  พรมมา  

เลขที่   ๕๐๗๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวกันธชิา  สุทธอิาจ  

เลขที่   ๕๐๗๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวกนกวรรณ  ปาระคะ  

เลขที่   ๕๐๗๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายรังสรรค์  ชัยหาร  

เลขที่   ๕๐๗๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวพัชรินทร์  สคุนธะ  

เลขที่   ๕๐๗๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวอัญชลี  ศรีสวัสดิ์  

เลขที่   ๕๐๗๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายนพพล  ศุภวทิยาเจริญกุล  

เลขที่   ๕๐๗๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวอภิญญา  ชินนะวงค์  

เลขที่   ๕๐๘๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางวรรณิษา  นนสุราช  

เลขที่   ๕๐๘๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางวไิลพร  โยธานัก  

เลขที่   ๕๐๘๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปิยะมาศ  พรมพิมพ์  

เลขที่   ๕๐๘๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายณัฐขจร  ค าถา  

เลขที่   ๕๐๘๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายสิทธิพร  น้อยค าสิงห์  

เลขที่   ๕๐๘๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวอชิรญา  แสงสุริวชิโย  

เลขที่   ๕๐๘๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวไอรดา  นรสาร  

เลขที่   ๕๐๘๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางอัจฉราพร  พันธรักษ์  

เลขที่   ๕๐๘๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางจารวุรรณ  สัมฤทธิ์  

เลขที่   ๕๐๘๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปุณกิา  มรดก  

เลขที่   ๕๐๙๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายปฏพิัทธ์  วรรณพงศ์  

เลขที่   ๕๐๙๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปภาลักษณ์  โสมแผ้ว  

เลขที่   ๕๐๙๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวลลติา  สร้อยมาลัย  

เลขที่   ๕๐๙๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวธัญญา  พรหมหากุล  

เลขที่   ๕๐๙๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางภรณ์ทิพย์  แก้วกิ่ง  

เลขที่   ๕๐๙๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นายสุริยา  โพธิโคตร  

เลขที่   ๕๐๙๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวอรอนงค์  อ้วนอนิทร์  

เลขที่   ๕๐๙๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางเขมจติรา  ค าผุย  

เลขที่   ๕๐๙๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวเมธาวี  พงษไ์พบูลย์  

เลขที่   ๕๐๙๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวปานปรญิา  ศรีสุวรรณ  

เลขที่   ๕๑๐๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวกุลปรียา  อังมพีิษ  

เลขที่   ๕๑๐๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวศุภสร  หมั่นเก็บ  

เลขที่   ๕๑๐๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวพิชชา  พรวาปี  

เลขที่   ๕๑๐๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววราภรณ์  ธนาศิลป์  

เลขที่   ๕๑๐๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวสุลักขณา  สนองผัน  

เลขที่   ๕๑๐๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวอริสา  กระทุ่มนา  

เลขที่   ๕๑๐๖ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวฐาปน ี เพ็ชรใต้  

เลขที่   ๕๑๐๗ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวศุภรัตน์  เบ้าค า  

เลขที่   ๕๑๐๘ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวศรีสุดา  แสงสว่าง  

เลขที่   ๕๑๐๙ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววรางคณา  หาญจริง  

เลขที่   ๕๑๑๐ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววิลาสินี  วเิศษนันท์  

เลขที่   ๕๑๑๑ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวนภสร  บุญเมอืงแสน  

เลขที่   ๕๑๑๒ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวกรวนิท์  โชครักษ์เมธี  

เลขที่   ๕๑๑๓ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวบุษบาวรรณ  แก้วเคน  

เลขที่   ๕๑๑๔ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาววิมลรัตน์  กองแก้ว  

เลขที่   ๕๑๑๕ / ๒๕๖๕ 



ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 
ได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม” (ประเภทครูผู้สอน) 

ระดับดีมาก 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี  และรักษาความส าเร็จไว้ยั่งยืน ตลอดไป 
 

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     นางสาวชลิตา  ไชยมาโย  

เลขที่   ๕๑๑๖ / ๒๕๖๕ 


