
 
ที่ ๐๖๗๑๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงธิชากานต์ แสนบรรดิษฐ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสุมิตรา  ประพันธ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทารลุด 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางพวงแก้ว  ตรีมังคละ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายณัฐวุฒิ   ทบลม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางขันทอง   มั่งไธสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปานดวงใจ ปลั่งกลาง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางเปรมใจ นุเคราะกัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรัญญา เกนกานยิง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๑๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนริสรา วิทศิริ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัฐพร ขำหินลาด 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางนิจพร มาตย์นอก 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงเบญจพร วงศ์เสน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวณราวดี หาญพังงู 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชันญธิดา  สะดีวงศ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายทรงเดช  โสมรักษ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายกันพิพัฒน์ ยางขันธ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายสุริยง น้อยกัลยา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงจุฑามาศ ศิลาคำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๒๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุทธิดา ดีตะนะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปิยธิดา ถาวงกลาง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศิริลักษณ์ เล็งไทสงค์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนัสนิดา พรหมสวัสดิ์ 
 

 ได้รับรางวัล เข้าร่วม การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุธินี    คำนันต์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เข้าร่วม การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



ที่ ๐๖๗๓๔/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงเขมจิรา  เนืองทอง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวมะลิจันทร์  มะแก้ว 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอัจฉราพร  ทาลิภูมิ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวฉัครฑริกา  เวชคง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงประภาดา  เสนาชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๓๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางเกษชฎา  สนนา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ในแข่งขนักิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนกัเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอธิชา    พรมดวงศรี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนวตยา  บัวใหญ่รักษา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวาสนา  แสนนาม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางดวงจันทร์ ศิริวรวุฒิ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายกล้าหาญ  เพ็ญพักตร์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวประยวล คงทน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกัญญาภัทร สุทธิวงศ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวบังอร วงค์วรรณ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสุปรีญาภรณ์    ศิริเพชร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๔๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายประพัฒน์    มั่งไธสง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอาทิตยา ป้องสีดา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปรียาภรณ์ ทองแบบ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชัชชญา หนูราช 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายธนกิจ  สิงหเดชะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกรรณิกา จันทรา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวธมนต์นันท์ ลิ้มเสถียรวงศ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงไอยริณ ขันตีคำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายอัษฎาวุธ โสรส 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัฐภรณ์ คาวิชา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๕๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวณราวดี หาญพังงู 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๖๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัฐธิดา ผลเจริญ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๖๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอารีย์  เจียมรัมย์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



ที่ ๐๖๗๖๒/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงเปรมสุดา  โคตะบิน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 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 ๐๖๗๖๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนฤมล  แจนโกนดี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 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 ๐๖๗๖๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงประภัศสร ทองมา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ 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 ๐๖๗๖๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางวงเดือน วังคีรี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๖๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีพูน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ 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 ๐๖๗๖๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณฐัพงษ์ ปัญญาสิทธ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๖๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายเพชรดารา ภาสุวรรณ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๖๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศิริวรรณ ดอกบัว 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงแก้วนภา ฤกษ์ดี 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาววิไลลักษณ์ บัณฑิตย์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงขัวญข้าว  เครือวงศ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศรัญญา คุณาวัฒน์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายสุรภัทร โคตรวงษ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวแจ่มจันทร์ สอนราษฎร์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงณาตาชา แก้วกัณหา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางจันทร์เพ็ญ สง่าภาคภูมิ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงทิตานัน ลีเลิศ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๗๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายพงษ์พันธ์ โพธิ์ทัย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกวินดา กุลแดง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวมนต์โสภิต สุขแสน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสุตาภัทร วิชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวเสาวนีย์ ตาทิพย์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงบุญนิศา บัวงาม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอรทัย ทองด้วง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนลินนิภา อะพรรัมย์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุดารัตน์ สุวะพัฒน์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายนภัสดล แสงชาติ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 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 ๐๖๗๘๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางเกษชฎา สนนา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 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 ๐๖๗๙๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงหมอนไม้ ม้าวเมืองคำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางรักคณา มุงคุณ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองพาด 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนรีรัตน์ สารไพร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในแข่งขันกจิกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายพชรพล พาสัญจร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายธนโชติ สุวรรณโคตร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในแข่งขันกจิกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสุกัญญา พัดแสวง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวดลฤดี  ไชยศิริ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายชโนไทย ใบธรรม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๗๙๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศิริพร ค่อมสิงห์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วดวงงาม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายนิรันดร์ สู่เสน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปิ่นยาดา จันทร์กลิ่น 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายโชติพงษ์ สีเมฆ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงทิพรดา บุญหว่าน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางณัฐธยาน์ พิมพ์พล 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงภัทราพร วาทิรอยรัมย์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายปรีชา กุลาหล่า 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายเอกวัฒน์ วงษ์จันทอง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๐๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอนันตพร ศรีชมภู 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรกานต์ บุญทจันทร์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพรวิภา ปาละปิน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสุธีกานต์ ขันธิวัตร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวราตรี ทองจรัส 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายสุกำพล สุทธิวงศ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุดารัตน์ แทนพันธ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงเกวลิน วุฒิสาร 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาววิภา ศรีพุทรา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกันยามล ปริวันตัง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๑๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวประครอง มาตย์นอก 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



ที่ ๐๖๘๒๐/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 

เด็กชายธีรพล  แสนศิริ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายวิชัย พวงเงิน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกุลปริยา  มะอินทร์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปัทมาวรรณ วงเฟียง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๑ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในแข่งขันกจิกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงปัฐมะไวย์ ภูมิโพธิตาก 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวธัญปภัทร ปรีชา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดบั ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในแข่งขันกจิกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตจินดา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปิยะดา ดีเหงา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงบุษปรัชต์  ปฐมรพีพงษ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๒๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนฤมล อยู่นาน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงนิษากานต์ รามศิริ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุมนมาศ ปุราชะกา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงธัญยพร  สุขสงคราม 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวรัชนี ชาวสวน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงจิรพัชร กสินธเกตุ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวบุญนุช คำไฮ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวนิดา  ดอนน้อยหน้า 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพรนภา จันสีหา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงชนกสุดา ขันทชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๓๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางจิตรานา กลางดอน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอาทิติยา  จันทร์โต 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปิยลักษณ์ ยศธสาร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกมลชนก  พิตะพันธ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนิชาภา ทักข์ธนภรณ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรรณกร  ขนาดกลาง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณัฐพงษ์ ปัญญาสิทธิ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกรพินธ์  ขันตีคำ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพรนภา โพธิ์สุวรรณ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงจริยา  ทวีทา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๔๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายนันทวัฒน์ จันทีเทศ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฮียงเหีย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวบุญหลาย ขันธิวัตร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงธีราพร  ภักดีวุฒิ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวพิมพ์ลภัทร ต้องเดช 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพรพรรณ  แสงจินดา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ การเขียนเรยีงความภาษาไทย ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวยุพาวรรณ ฤทธิ์ขะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ การเขียนเรยีงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในแข่งขันกจิกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงเบญจา  เพ็ญพักตร์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวเกศมณี โสภณ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๒ การเขียนเรียงความภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในแข่งขันกจิกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรยีน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวรัญญา  แสงลา 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๕๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวเมธาวี คำภูลา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงศิริประภา เศษวิชัย 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวกนกอร สินชัย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พลเคน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายอนุชิต ไสยสิทธ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวาสนา  ปิ่นทอง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางประทุมวรรณ สว่างอารมย์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงจารุวรรณ  สุทธิวงศ์ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงสมิตตานันท์  ชมภู 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๖๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสุภาพร ชาวป่า 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวราภรณ์ ลุนสำโรง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศิรินภา นาคะอินทร์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายภูวริส  ชมภูราช 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๓/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นางกาญจนา พานน้อย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๔/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพิชาภรณ์  เกสรนวล 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายอานนท์ กันรัมย์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๖/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงบัณฑิตา  พันไธสง 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๗/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายทศพล ปักการะนัง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๘/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กชายธวัชชัย ทวีโชติ 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๗๙/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

นายณัฐพงษ์ ปัญญาสิทธิ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ขอให้เจรญิก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาสืบไปเทอญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
ที่ ๐๖๘๘๐/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผาเงิน 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการของนักเรียน 

ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจำป ี ๒๕๖๕  ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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