
 
 
 

               เลขที่ ๐๐๑๖ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยกรวิชญ์  งันลำโสม 
ครูธุรกำร โรงเรียนกุดฮู 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๑๗ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวมะลิวัลย์  ใยปำงแก้ว 

ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๑๘ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยเฉลิมชัย  บุญเลิศ 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๑๙ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุพัตรำ  มหัตกุล 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๐ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำวสำวเกวลิน  ศิริจันทพันธ์ 

ครูธุรกำร โรงเรียนไพศำลวิทยำ 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๑ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยพุฒิพงษ์  สมสำร ์
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนอีกุด 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๒ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยธนำวัฒน์  ตันทำ 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎร์อุทิศ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๓ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวชนิดำ  จริตน้อม 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๔ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวพัชรำภรณ์  รมศรีภู 

ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๕ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยยุทธศักดิ์  วุฒนำม 
ครูธุรกำร โรงเรียนชุมชนนิรมัย 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๖ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวเยำวลักษณ์  โพติยะ 

ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำดี 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๗ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวอรนุช  สิทธิรำช 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนกุดสะกอย 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๘ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุดำรัตน์  ขะที 
ครูธุรกำร โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๒๙ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวนภำรัตน์  รำชัย 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองปลำตอง(ประชำวิทยำคำร) 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๐ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวปำริชำติ  สมรฤทธิ์ 

ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรุง 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๑ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงกรณีย์  ริดชำวนำ 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบ้ำนกุงศรี 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๒ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุธภีรณ์  ละออ 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๓ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวนิยำดำ  อุ่มภูธร 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบ้ำนซ่งเต่ำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๔ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวปิติภัทร บุตรำช 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๕ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสุวัฒน์  อุดมเดช 
ครูธุรกำร โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภำพที่ ๒๑๑ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๖ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยอัฐสิทธิ์  น้อยทรง 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบ้ำนสนำมบิน 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๗ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวนันทิยำ เเพทยเ์สลำ 

ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนแก้งค ำประชำสำมัคคี 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๘ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยวิทยำ  ประกิ่ง 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล สำขำศรีคงค ำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๓๙ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวณฐภัทร พรหมหำกุล 

ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำเพียงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคคี 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๔๐ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสินจัย    ยศเฮือง 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบ้ำนอุ่มจำน 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 



 
 

               เลขที่ ๐๐๔๑ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวรัตนำ  แปโค 
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 

ขอยกย่องและให้ประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒

 

 

 

(นำยฉลำด เดชธิสำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 


