
 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงรัตติกาล  บุญชูศรี 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ได้รับรางวัลระดับทอง “ชนะเลิศ” การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวชิาการการประกวดแข่งขนักิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายพีรภัทร  พิมจักแสน 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ได้รับรางวัลระดับทอง “ชนะเลิศ” การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวชิาการการประกวดแข่งขนักิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กิติศรีวรพันธุ์ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ได้รับรางวัลระดับทอง “ชนะเลิศ” การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวชิาการการประกวดแข่งขนักิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกมลชนก  ฐานทนดี 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง “ชนะเลิศ” การประกวดแข่งขนักิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุนิษา  มุงแสน 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุจิตรา  สุทธิ์โพธ์ิ 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธัญลักษณ์  ค่ายคำ 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุพรรณภรณ์  เสนบุญมี 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑารัตน์  โพธิ์ทอง 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรศรันย์  ไขประภาย 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงรัชดาพร  ทะวงศรี 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๐๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอรัญญา  ปลอดกรรม 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงเพ็ญนภัทร  โพธ์ิสุวรรณ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายธนะรัตน์  บงศ์บุตร 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวธรรญชนก  สุนะเทพ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวีรยา แสนประสิทธิ์ 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนราธิป  ฤทธิฤาวงศ์ 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอินธุกา  วัดแผ่นลำ 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายพรเทพ  สาทร 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายนิวัฒน์  มอญปาก 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายวิศรุต  เฮืองฮุง 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๑๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวิภาดา  หารคำอุ้ย 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวันวิสา  สมสวัสด์ิ 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ ์ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจินต์สุภา  หลาบสุภา 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนารีรัตน์  บุตราช 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายบัณฑิต เจ้านาม 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวริศรา คงเนียม 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุจิตรประเสริฐ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจยีรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอธิภัทร มีชัย 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจิราพร ภูวันนา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายสนทะยา  อิ่มบุญสุ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๒๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปนัดดา  อุ่มสาพล 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกรรณญรักษ์  พรหมหากุล 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางชญานิศ  รัตนวงศ์ชัย 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวขนิษฐา  น้อยคำยาง 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอริสรา  กองวงษา 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขจรจิต 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสิดารัศมิ์  มะตนเด 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายนพพร  ศรีพลพา 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวระพีพรรณ  เฉิดฉาย 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายธวัชชัย  ดุสิตา 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๓๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายสุบิน  พิมสลัด 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายณัฐพล  ลาดมุณี 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายทวีโชค  เภากุ่ม 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายปิยะวัฒน์  นาโควงค์ 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายนิธินันท์  นาโควงค์ 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงศศิมา  ปาทะวงค์ 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวไอรดา  นรสาร 
โรงเรียนแกง้คำประชาสามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายปฏิพัทธ์  วรรณพงศ์ 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ป.๔ - ป.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปณิดา  ฮิมปะลาด 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดษิฐ์ ม.๑ - ม.๓ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนิธยาภรณ์  โยทะชัย 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดษิฐ์ ม.๑ - ม.๓ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๔๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทิพ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดษิฐ์ ม.๑ - ม.๓ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๕๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายภาณุพงศ์  พาดี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแขง่ขนักิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ม.๑ - ม.๓ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๕๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวโฉมวลี  กุตระแสง 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแขง่ขนักิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ม.๑ - ม.๓ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๕๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพัชราภา ชนะพจน์ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดษิฐ์ ม.๔ - ม.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๕๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวภูรินี  อามาตมนตรี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดษิฐ์ ม.๔ - ม.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวลัฐิกา  วระโงน 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแข่งขันกิจกรรมทกัษะวชิาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการและงานประดษิฐ์ ม.๔ - ม.๖ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๕๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุธาศินี  ศรีเรืองสุข 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดแขง่ขนักิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการ 
และงานประดษิฐ์ ม.๔ - ม.๖ ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายดา้น กิจกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 


