
 
  
                                                                                                                                                                   สพป.สกลนคร เขต ๑ ที ่๒๖๒๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางวัชราภรณ์  กมลพรพจี 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุกัญญา  เห็มสุวรรณ 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๒๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสิริรัตน์  งิ้วโสม 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๒๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุภารัตน์  อุ่มภูธร 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๒๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจิตวจี  อินธิแสง 
โรงเรียนบ้านโพนแพงเจยีรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๒๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสุจิร สอนสกุล 
โรงเรียนบ้านโพนแพงเจยีรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๒๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนฤมล  แจนโกนดี 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๒๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวลันกร  ธนะเคน 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๒๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางเขมจิตรา  คำผุย 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุธิดา  สำราญสกุล 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑารัตน์  โพธ์ทอง 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวทัศนีย์  หาพรหม 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวศรัญย์ภร  ติงมหาอินทร์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวศิริพร  เถาวัลแก้ว 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวเครือฟ้า  รันชิตโคตร 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกรุณา  ภูพิพัฒน์ 
โรงเรียนบ้านอุม่จาน 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรักคนา  วะลับ 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวณฐภัทร  พรหมหากุล 
โรงเรียนบ้านสนามบิน 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๓๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวธัญภา วงศ์รสหอม 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจินต์สุภา  หลาบสุภา 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวทัญญู ชูอารมณ์ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวธิดารัตน์ วรพุท 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑารัตน์ ทวีโคตร 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑาภรณ์  หมายมุ่ง 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุทธิดา เชียรรัมย์ 
โรงเรียนชุมชนบอ่แสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรวรรณ  พลลาชม 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสุวรรณี  ศรีแจ่ม 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๔๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวชริดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวชนานันท์  ทาศรีภู 
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสิทธิศักดิ์  ผาลี 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรพิน  ทูลไชย 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๒ ด้านการส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอธิภัทร  มีชัย 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจิราพร  ภูวันนา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายธนศักด์ิ  สังฆะศรี 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกษมา  อวิโรธน์ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพรภิมล   แสงชา 
โรงเรียนบ้านนาด ี

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวทิพากร  อินทนพ 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๕๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสายทิพย์  ศรีกุลกิจ 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางเขมจิตรา  คำผุย 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางฑิฆัมพร  วรรณทองสุก 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายธีระยุทธ  จันทะคัด 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑาทิพย์  แง้มสุราช 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพิราวรรณ  หริ่งสำโรง 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสัมพันธ์  อามาตย์มนตรี 
โรงเรียนบ้านอกีุด 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายไกรสร  ฮาดคะดี 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายชนะศักดิ์  จุงอินทะ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวภาวรินทร์  ท้าวพา 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๖๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอุทัย  นีอำมาตย์ 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาววราภรณ์  ดวงดูสัน 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสร้อยทอง  ประกิ่ง 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวัชรากร  ชวดกลางลา 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มผีลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจุฑาทิพย์ แง้มสุราช 
โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนิศารัตน์  จันทะเขต 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรักคณา  มุงคุณ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายมีชัย ศรีกุลกิจ 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๗๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนวลอนงค์  สุดใจ 
โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพันธุ์ทิพย์ แสนพลอ่อน 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวพรชิตา  จันทะผล 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายกิตติภัฎ  ฤทธิ์สุวรรณ 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวอรดี พันธ์เสถียร 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสุมาลินี ปาระมี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวศลิษา   วงศ์ษาพาน 
โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกูล 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพด”ี การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๕ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพด”ี การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๕ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวัชรากร  ชวดกลางลา 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพด”ี การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๕ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสมเจตน์  หาญมนตรี 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๘๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางปิ่นเกศ มณีเนตร 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายอรรณพ คำจวง 
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางจันทิรา  เขียวดี 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวเขมกร  ศิริยุทธ์ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวสายชล  เกตแก้ว 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวเยาวลักษณ์  เอกพิมพ์ 
โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายพัฒนา  รันพิศาล 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที ่๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๖/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวนารีรัตน์  บุตราช 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๖ ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวลันกร  ชนะเคน 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๖ ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๒๖๙๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางกุลมะณี  ตองตาสี 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรรุาษฎร์พฒันา 

 

มีผลงาน “ระดับคุณภาพดี” การประกวดแข่งขนักิจกรรมแนวปฏิบัติทีด่ีรายด้าน ดา้นที่ ๖ ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 

และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 


