
 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๙๑๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนาตาลี  วัดแผ่นลำ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่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 ๒๙๑๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวทิติยา  ศรีวรกุล 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๑๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายภูวนาถ  เอกจีน 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๒๙๑๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวศลิษา  วงศ์ษาพาน 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่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 ๒๙๑๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยโย 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๒๙๑๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่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 ๒๙๒๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงภัคจิรา  โพติยะ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๒๙๒๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวไพจิตร  งิ้วสุภา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่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 ๒๙๒๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอริสา  อามาตมนตรี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๔ - ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่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 ๒๙๒๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวไพจิตร  งิ้วสุภา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๒๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธิชากานต์  แสนบรรดิษฐ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๒๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสุมิตรา  ประพันธ์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๒๙๒๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยศล 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๒๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางจารุนิภา  กลิ่นกมล 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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 ๒๙๒๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงรินลดา  บุญหล้า 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๒๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรุ่งทรัพย์  อามาตย์มนตรี 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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 ๒๙๓๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายวรวุฒิ  จันทะจักร 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๓๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกุลดา  โพติยะ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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 ๒๙๓๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำธิศรี 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๓๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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 ๒๙๓๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนภัสสร  มะอินทร์ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๓๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจิตวจี  อินธิแสง 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๓๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงขวัญจิรา  บำรุงนอก 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๓๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวศุภราภรณ์  เลาหวิโรจน์ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๓๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิมพ์นภา  แก้วมุกดา 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๓๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกมลวรรณ  วงษ์มีแก้ว 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๒๙๔๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงชลธิชา  ไมวงศ์แสน 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

 ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๒๙๔๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสาทอง  ฮาดปากดี 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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 ๒๙๔๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงณัฐดาพร  บุญราศรี 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

 ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๒๙๔๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรอนงค์  อ้วนอินทร์ 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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 ๒๙๔๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายณัฐพงศ์  สีบัวโคม 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

 ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๒๙๔๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวทัศนี  ศรีวิไล 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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 ๒๙๔๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงเขมจิรา  เนื่องทอง 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๔๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวมะลิจันทร์  มะแก้ว 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๒๙๔๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปวริศา  แซ่เซีย 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๔๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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 ๒๙๕๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงศ์สีดา 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๕๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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 ๒๙๕๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปริฉัตร  ลาดมุณี 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๕๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายทักษิณ  คุณพิภาค 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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 ๒๙๕๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายอเนชา  อุ่มภูธร 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๕๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวมณเฑียร  ชินพลชาย 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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 ๒๙๕๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วัดแผ่นลำ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๕๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกุลดา  โพติยะ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๕๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอรัญญา  นารินรักษ์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๕๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงโชติรส  โพติยะ 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวณัฐมน  นนเลาพล 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายวทัญญู  เพิ่มอุดม 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสุนิสา  พุทธิไสย 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงขวัญฤดี  แสนพลอ่อน 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววรินรำไพ  กำไรทอง 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธัญรัตน์  ผาสีกาย 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวขนิษฐา  น้อยคำยาง 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๒๙๖๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงณัฐนิชา  ฟีสันเทียะ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๒๙๖๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางจันทร์เพ็ญ  คำพรหมมา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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 ๒๙๗๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายสิรธีร์  ภูละคร 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

 ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๒๙๗๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรมณีย์  บุญเลิศ 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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 ๒๙๗๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายธีรภัทร  ช่อสกุล 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๒๙๗๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสมสวย  รักจันทร์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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 ๒๙๗๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงเปรมสุดา  โคตะบิน 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๗๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนฤมล  แจนโกนดี 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 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 ๒๙๗๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกชพร  พรหมหากุล 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๗๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกรุณา  ภูพิพัฒน์ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๒๙๗๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวิชญาดา  อุทำกา 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๗๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรมณีย์  บุญเลิศ 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๒๙๘๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกุลนันท์  นาโควงค์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๘๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววิกานดา  อักษรพิมพ์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๒๙๘๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวรรษมน  จูมไม้เมือง 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๘๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววราภรณ์  ดวงดูสัน 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๒๙๘๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงศุพภิชญ์  ลาดมุณี 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๘๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจิติญา  ปรึกษาการ 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๘๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงต้นหอม  จินละไม 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๘๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรัตนากรณ์  มีพรหม 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๘๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกุลชา  เสนาสี 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๘๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางจินตนา  ผิวตะศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงทัศวรรณ  ภูอาบทอง 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางหอมจันทร์  บุตราช 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิมชนก  เนืองทอง 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางจิระวดี  หาญชัย 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธัญพร  จารุณ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายจิรากร  นามมุงคุณ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายศิรสิทธิ์  คัดทะนะ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสายชล  เกตุแก้ว 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงแพรวา  มะอินทร์ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๒๙๙๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวภัทราภรณ์  ลังกาวงศ์ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปวีณา  วระบัตร 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวชุลีพร  หารยงค ์
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงชลนิชา  รูวันมอม 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวชุติมา  แก้วฝ่าย 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงหทัยรัตน์  ราชมณี 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวยศวดี  ธงวาส 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงศิริประภา  บรรดาศักดิ์ 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววิจิตรา  ปานอีเม้ง 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงชลลดา  อุ่มภูธร 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๐๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๐๑๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงหมอนไม้  ม้าวเมืองคำ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๑๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรักคณา  มุงคุณ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔ 
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 ๓๐๑๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประกิ่ง 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๑๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรัตนากร  ธีระธนานนท์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๑๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูดา 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๑๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววิกานดา  อักษรพิมพ์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๑๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายฑิรายุ  สารวัตร์ 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๑๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพิมพ์ลภัทร  ต้องเดช 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๑๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

ด.ญ.ภัคจิรา  ใยปางแก้ว 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๑๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางเพ็ญศรี  สอนสา 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๒๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตไชโย 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๒๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววราภรณ์  วงศ์เตชะ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๒๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตองตาสี 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๒๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายทศพล  ลีนาลาด 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๒๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธิชาณันท์  ยอดสิงห์ 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๒๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรอนงค์  อ้วนอินทร์ 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๒๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธนิกา  พิลาทอง 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๒๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๒๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพรสุดา  พระเทพ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๒๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางชญานิศ  รัตนวงศ์ชัย 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๓๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสาริกา  ทะชัยวงค์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๓๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางนภาพร  กาญจนเกต 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๓๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายบริวัตร์  จันทะจักร 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๓๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอภิญญา  พลไชย 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๓๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธันญรัตน์  ขวาธิจักร 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๓๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางปัณฑิกา  ประกิ่ง 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๓๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนารา  ใหม่แย้ม 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๓๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางหอมจันทร์  บุตราช 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๓๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพรลภัส  อินธิสาร 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๓๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวตติยา  โภคาพานิช 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๔๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนรินทิพย์  เหล่าพัดมา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๔๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสำราญ  สิงจานุสงค์ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๔๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงตติยา  ชัยมาโย 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๐๔๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวดวงพร  แก่นจำปาอ 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ๓๐๔๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกุลปริยา  มะอินทร์ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๔๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวปัทมาวรรณ  วงเฟียง 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๕ 
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 ๓๐๔๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอกสี 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๔๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววิจิตรา  ปานอีเม้ง 
โรงเรียนบ้านซ่งเตา่ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๔๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพดาวรรณ  ภูโบราณ 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๔๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวณัฏฐิกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๕๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพัชรดา  อุปพงษ์ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๕๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑารัตน์  รัชอินทร์ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๕๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวิชญา  ฉิมชัย 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๕๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางนภาพร  กาญจนเกต 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๕๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงประทับใจ  ฉิมชัย 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๕๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรดี  พันธ์เสถียร 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๕๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิกุล  ไกรทองสุข 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๕๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอภิญญา  พลไชย 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๕๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนงนภัส  ไชยารักษ์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๕๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววิกานดา  อักษรพิมพ์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๖๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอริษา  มุงแสน 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๖๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพิมพ์ลภัทร  ต้องเดช 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๖๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายธนภูมิ  ศรีเภา 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๖๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๖๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงช่อฟ้า  รูวันมอม 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๖๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสร้อยทอง  ประกิ่ง 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๖๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงฟ้าใส  ใยปางแก้ว 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๖๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางเพ็ญศรี  สอนสา 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๖๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอินทุกร  เนืองทอง 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๖๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางเขมจิตรา  คำผุย 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๗๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แก้วดี 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๗๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวธรรญชนก  สุนะเทพ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๗๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวิชญาดา  กรมแสง 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๗๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวธัญชนก  ทศารินทร์ 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๗๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสกาวเดือน  ระนิอินทร์ 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๗๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพรภิมล  แสงชา 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๗๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวริศรา  ผานคำ 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๗๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวดวงพร  แก่นจำปา 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๗๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายชัยยา  กาแก้ว 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๗๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนารีรัตน์  บุตราช 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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 ๓๐๘๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอินทิพร  ฮุงสาย 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๘๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววนาลี  มหาสมเหลา 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๘๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กชายวุฒิชัย  ลามเพ็ญ 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

 ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๐๘๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางปัณฑิกา  ประกิ่ง 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน การเขียนเรียงความภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๑๑๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธีราพร  ภักดีวุฒิ 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๑๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพิมพ์ลภัทร  ต้องเดช 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๑๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงแพรวา  แผ่นทอง 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๑๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวณัฏฐิกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๒ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๑๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอัญรินทร์  เจริญผล 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๑๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางเพ็ญศรี  สอนสา 
โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๑๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธนาภรณ์  เตโซ 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๒๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายทศพล  ลีนาลาด 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๒๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงบุญยาพร  วระชัย 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๒๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวปัทมาวรรณ  วงเฟียง 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๒๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวิชญาดา  ชินวงค์ 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๒๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๒๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพัชรี  จันที 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๒๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางนภาพร  กาญจนเกต 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๒๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพัชรวดี  ศรีกาลัง 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๒๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวประภัสสร  ลุนจักร 
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๒๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกะรัตเพชร  ขวาธิจักร 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๓๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางปัณฑิกา  ประกิ่ง 
โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธิราษฎร์สามัคค ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๓๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงธิตยา  โพติยะ 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๓๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอุทัย  โพติยะ 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๓๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปนัดดา  อุปพงษ์ 
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๓๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางธนาวดี  คำเมือง 
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๓๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงขวัญหทัย  ขะมะรัตน์ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๓๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสุมาลินี  ปาระมี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๖ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๓๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอภิญญา  ปัญจันทร์ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๓๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางอุษา  สุวพงษ์ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๓๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสรัญญา  เสมอพิทักษ์ 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๔๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจินต์สุภา  หลาบสุภา 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๔๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมพ์สอน 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๔๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววิกานดา  อักษรพิมพ์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๔๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุวรรณา  ฤทธิวงศ์ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๔๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอภิญญา  พลไชย 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๔๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปาลิตา  ประกิ่ง 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๔๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรยา  เขียวรัตน์ 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๔๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงอารยา  ผาสีดา 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๔๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวดวงพร  แก่นจำปา 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๔๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุฑารัตน์  บุระกรณ์ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๕๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายจักรพงษ์  ปิทะราช 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๕๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงสุทธิดา  นาโควงค์ 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๕๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอุเทน  ริดชาวนา 
โรงเรียนบ้านกงุศรี 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่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 ๓๑๕๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงวรารัตน์  พลดงนอก 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ๓๑๕๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวัชรพงศ์  สิริ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ 
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 ๓๑๕๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงจรัสจันทร์  พูลเพิ่ม 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๓๑๕๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายฤทธิเดช  สกุลซ้ง 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๓๑๕๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงรจรินทร์  ศรีจันทร์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๓๑๕๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอมรรัตน์  อุปพงษ์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๓๑๕๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกัลญา  วัดแผ่นลำ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๓๑๖๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุพัตรา  สร้อยสาริกา 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๓๑๖๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  มะอินทร์ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๓๑๖๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพนิดา  ยาทองไชย 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
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 ๓๑๖๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงชญานิศ  คำอ่อน 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ 
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 ๓๑๖๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวัชรพงศ์  สิริ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๓๑๖๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนิภาพร  มันอินทร์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๓๑๖๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอมรรัตน์  อุปพงษ์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๓๑๖๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงพัชราภา  สิงหะรา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๓๑๖๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพนิดา  ยาทองไชย 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๓๑๖๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงญาณกวี  จันทะจักร 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๓๑๗๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุพัตรา  สร้อยสาริกา 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
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 ๓๑๗๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงชนาภา  สิทธิโคตร 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๗๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพนิดา  ยาทองไชย 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 ๓๑๗๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงปานตะวัน  ไม้แหลม 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๗๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุพัตรา  สร้อยสาริกา 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๗๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงฐานัดดา  ขวาธิจักร 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๗๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอมรรัตน์  อุปพงษ์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๗๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงนิภาวรรณ  ไทยสงคราม 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๗๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวัชรพงศ์  สิริ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๗๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงชลธิชา  จูมไม้เมือง 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

 ได้รับรางวัลระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๘๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายฤทธิเดช  สกุลซ้ง 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทอง การเขยีนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 ๓๑๘๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอัปสรสุดา  ระแสนพรหม 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ 
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 ๓๑๘๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางพิมลรัตน์  พุฒศรี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ 
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 ๓๑๘๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววรินดา  วงค์นาอินทร์ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕ 
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 ๓๑๘๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางพิมลรัตน์  พุฒศรี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ 
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 ๓๑๘๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวมะลิษา  น้อยอาษา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 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 ๓๑๘๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางพิมลรัตน์  พุฒศรี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การเขียนเรียงความภาษาไทย ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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



 


