
 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๘๗/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกษมา  อวิโรธน์ 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดเีด่น  
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมการเกษตร (ประถมศกึษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๘๘/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายพัฒนา  รันพิศาล 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑” ระดบัทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเดน่  
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมการเกษตร (ประถมศกึษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๘๙/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายวัชรากร  ชวดกลางลา 
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พฒันา 

 

 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๒” ระดบัทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเดน่  
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมการเกษตร (ประถมศกึษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๙๐/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัดแผ่นลำ 
โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดเีด่น   
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน (ประถมศึกษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๙๑/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

เด็กหญิงศศิภา  ชาสงวน 
โรงเรียนบ้านกรุงศร ี

 

 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑” ระดบัทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเดน่   
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน (ประถมศึกษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๙๒/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางรักคณา  มุงคุณ 
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์

 

 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๒” ระดบัทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเดน่   
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน (ประถมศึกษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๙๓/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายสิรวิชญ์  เขียวดี 
โรงเรียนบ้านกดุฮ ู

 

 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๓” ระดับทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเดน่   
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน (ประถมศึกษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๙๔/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวโฉมวลี  กุตระแสง 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

 

 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๔” ระดับทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเดน่   
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน (ประถมศึกษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 
  
                                                                                                                                                                    สพป.สกลนคร เขต ๑ ที่ ๓๑๙๕/๒๕๖๕ 
  
 

 
 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นายยุทธชัย  จริตน้อม 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อทุิศ 

 

 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับทอง การประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดเีด่น   
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ประถมศึกษา) 

ในการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กจิกรรมทักษะวิชาการ 
และการประกวดสถานศึกษาที่มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ประจำปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

 
(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



 


