
 
ที่ ๐๖๙๗๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายไมเคิล เบรสลิน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๗๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายมรรครัฐ โพธาราม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๗๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พาพานทาง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๗๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกุลิสรา แก้วกิ่ง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๗๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศศิวิมล พลไกร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๗๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอนิศรา พิมมะดี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๗๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนาตาลี วัดแผ่นลำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๗๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวบุญธิญา ธิรารัมย์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๗๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญธะรา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวเบญญาภา ภูผิวผา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนันธิดา หลุ่มใส 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพัชราพรรณ จันสม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปฬมาศ พวงแก้ว 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพิมสา สีสมพันธ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรัญญา วัฒนชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางศิริกุล ม่วงกลาง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวภาวิณี ศรีบง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวเมธาวี เชื่อมสมบัติ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๘๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพัชนี ปาลี 
 

 ได้รับรางวัล เข้าร่วม การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๙๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวภัทรราณี โพธิ์งาม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เข้าร่วม การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๙๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัชชา ศรีจันทร์ 
 

 ได้รับรางวัล เข้าร่วม การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๙๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอุลัยวรรณ มิสา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เข้าร่วม การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๙๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวภัทรธิดา แก่งตัน 
 

 ได้รับรางวัล เข้าร่วม การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๙๙๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพรวิภา ปาละปิน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เข้าร่วม การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๑-๓ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 


