
 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๗๕๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิชญาภา  รายสันเทียะ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๕๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวธัญภา  วงศ์รสหอม 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ (อนบุาล) 
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 ๒๗๕๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงรัตติกาล  โพธิ์คำ 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๕๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววงนภา  ประกิ่ง 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอริศรา  เหล่าบุดดี 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรวีวรรณ  ปริญญาพล 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิชามญธุ์  ประกิ่ง 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจีนวรรณ์  ยะวังพล 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายจิระเดช  กล้าเหมาะ 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวเสาวณีย์  แสงพรมชารี 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายธีระศิลป์  นำภา 
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางธัณย์จิรา  ประเสริฐ์สังข์ 
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงภัทรวดี  นามตาแสง 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๖๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายภาณุวิชญ์  ขุขันธิน 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจิราภรณ์  บัวชุม 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธัญญามาศ  เกตุศรีพรม 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกนกพร  ปัญญาประชุม 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปุณณดา  แก้วมุกดา 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรนุช  วะชุม 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงเพียงขวัญ  วงษ์ภัทรจินดา 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางกุลมะณี  ตองตาสี 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงณัฐชา  ศิลาวิเศษ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๗๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุภาวดี  มานะโพน 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุพัตรา  วัดแผ่นลำ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางศิรินภา  เถาว์ชารี 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายศุภณัฐ  วระราช 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนวลอนงค์  สุดใจ 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายวิศรุต  มะอินทร์ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุภาพร  มยุรา 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปาลิกา  เนืองทอง 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววารุณี  พุ่มพันธ์ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายกฤตปภัร  อิ่มบุญสุ 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๘๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางอรสุดา  บุญสร้อย 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๙๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงรื่นฤดี  สมสุวรรณ 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนบุาล) 
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 ๒๗๙๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุปรีญา  สมสุวรรณ 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๙๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายออมสิน  เบ้าเงิน 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนบุาล) 
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 ๒๗๙๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายนภณญ์  คำปิตะ 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๙๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงณัฐริกา  ทะโคดา 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนบุาล) 
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 ๒๗๙๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรพิน  ทูลไชย 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๙๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีรักษา 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนบุาล) 
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 ๒๗๙๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุกัญญา  เห็มสุวรรณ 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๗๙๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนภัทรประภา  สุทธิ์โพธิ์ 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนบุาล) 
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 ๒๗๙๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรศรันย์  ไขประภาย 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๘๐๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงเจติยา  เหมหา 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนบุาล) 
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 ๒๘๐๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุธาศิณี  นนท์เลาพล 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๘๐๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธาราดา  ไชยจันลา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนบุาล) 
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 ๒๘๐๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวรุจิพัชร  เที่ยงสันเทียะ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๖ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ (อนุบาล) 
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 ๒๘๐๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงชลดา  ไมอักรี 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๐๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑารัตน์  ทวีโคตร 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๐๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงศิรินทร์พร  สีสวาท 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๐๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวรัตชนก  พลราชม 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๐๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธิราวรรณ  จันทะแสน 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๐๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงศศิวิมล  พรมทะยาง 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายจิรากร  นามมุงคุณ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายธันวา  เครื่องต้น 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวทิติยา  ศรีวรกุล 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายทศพล  มนตะราช 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายชาญธนา  คุณชัย 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนิชยาภรณ์  ระเวกโฉม 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายนาฏศิลป์  มุลเมืองแสน 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอรัญญา  คำสุขุม 
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๑๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางธนาวดี  คำเมือง 
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายพรหมลิขิต  ระแสนพรหม 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจิติญา  ปรึกษา 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพรหมพร  โตเรือง 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอิศรา  แสนนาใต้ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายพคพงศ์  วงศรีชู 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวคมวรรณ  นามเมืองรักษ์ 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายวิทวัส  พิมสาร 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวศันสนีย์  ฮาดทักษ์วงศ์ 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงชลฏา  วระโงน 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๒๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวชลธิชา  โนนนาแซง 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงรวีพร  ศรีจันทร์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล(หอ้งเรียนสาขาศรีคงคำ) 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนฤมล  แจนโกนดี 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล(หอ้งเรียนสาขาศรีคงคำ) 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธิดารัตน์  มะอินทร์ 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนงค์นุช  คำภักดี 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายภัทรพล  ภู่ขาว 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางอัมราพร  สลับแก้ว 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทะชัยวงค์ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกรุณา  ภูพิพัฒน์ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปุณยนุช  นีนันทะรักษ์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๓๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสุรชัย  สอนสกุล 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวริศรา  แก้วมณีชัย 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรัตนากรณ์  มีพรหม 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงไอรดา  บัวคันชุม 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางกนก  วาดเมือง 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนวรัตน์  ยะวังพล 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจิรงค์ลิด  บุตรนนท์ 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงเจนจิรา  วะชุม 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายทักษิณ  ประกิ่ง 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอภิญญา  บุญหล้า 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๔๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสรวิชญ์  แสงวงศ์ 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๕๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายณัฐนันท์  โสบุญ 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๕๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวประภัสสร  ลุนจักร 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๕๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอรวรรณ  นิวงศา 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๕๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางจารุนิภา  กลิ่นกมล 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การวาดภาพ ป.๑- 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 ๒๘๕๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวิลาวัณย์  อุดมเลิศ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๕๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววีรภัทรา  โพธิ์ศรี 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๕๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกิตติมา  ขวาธิจักร 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๕๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายธีรนพ  ชำกุล 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๕๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงขวัญชญาดา  ศรีดาหลง 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๕๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุรางคนา   วานานวงศ์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพริ้งเพรา  สีพา 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวทิติยา  ศรีวรกุล 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุนิษา  ฉิมไพบูลย์ 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสอน 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวภัทริยา  เดชพละ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงณัฐริกา  โพติยะ 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวตติยา  โภคาพานิช 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธนิลาวัณย์  ทะวงศ์นา 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๖๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวรัตชนก  พลราชม 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายณัฐพงษ์  วิภาวิน 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุนิสา  สงัดศรี 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพัดชา  ขันบรรจง 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนภาวรรณ  วงศ์อินอยู่ 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายเจษฎา  เจริญยิ่ง 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายจักรพงษ์  ปิทะราช 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพนมพร  ฮาดคะดี 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑาภรณ์  หมายมุ่ง 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายกฤษนภูมิ  สุพรรณ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๗๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุภาพร  มยุรา 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายพุฒิพงษ์  ภูรัพพา 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวชนานันท์  ทาศรีภู 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกัญวรา  ทองอ่อน 
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกรรณกมล  ประสพดี 
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงใบเฟิร์น  แสนภูวา 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจินต์สุภา  หลาบสุภา 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุชัญญา  บุตราช 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสุรชัย  สอนสกุล 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายเจษกพล  จำปาคำ 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๘๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายไพจิต  สรสิทธิ์ 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงภัทราวดี  เนืองทอง 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวลันกร  ชนะเคน 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายวรชิต  ประกิ่ง 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวปานดวงใจ  เดชโฮม 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกรรณิกา  นินจันบุตร 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอิศรา  แสนนาใต้ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๖ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปนัดดา  ใบอุดม 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวชนิตา  คำธิวงค ์
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วหาวงค์ 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๘๙๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอุเทน  ริดชาวนา 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๙๐๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงไอรดา  ชัยมุงคุณ 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๙๐๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายธิติ  สาไพรวัน 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ป.๔-๖ 
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 ๒๙๐๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงจิราภรณ์  วัดแผ่นลำ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๐๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกาญจนา  นามจันดี 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๐๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงณัฐนันท์  มณีแสง 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๐๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุชาดา  พาบุ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๐๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพัชราภรณ์  คันธทรัพย์ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๐๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอิศรา แสนนาใต้ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๐๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงลักษิกา  เสาเคหา 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๐๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพิราวรรณ  หริ่งสำโรง 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๑๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายชัชวาล  ฉิมชัย 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๑๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การวาดภาพ ม.๑-๓ 
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 ๒๙๑๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายณัชภัค จิตรนวล 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การวาดภาพ ม.๔-๖ 
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 ๒๙๑๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอิศรา  แสนนาใต้ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

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

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 


