
 
 
 

               เลขที่ ๐๐๔๕ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสถิตย์  จริตน้อม 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๔๖ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยผดุง  ประพันธ์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๔๗ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสุทัศน์  ชุณห์วิจิตรำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๔๘ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสนอง  ศรีธรรมำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอีกุด 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๔๙ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยดำวิทย์   พุทธิไสย 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๕๐ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำยปำรณทัตต์   แสนวิเศษ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 

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 ๐๐๕๑ / ๒๕๖๒ 
  

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสำยสมร  พุทธิไสย 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๕๒ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยฉัตรชัย  เกษมสิน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎร์อุทิศ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๕๓ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสิริรัตน์    งิ้วโสม 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๕๔ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำยอิสเรศ   เสงี่ยมวฒันะ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกม่วง 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๕๕ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสรำวุธ    พำเสน่ห ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนนิรมัย 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๕๖ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงกนกวรรณ  ภูศรีฐำน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไพศำลวิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๕๗ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงพรรมำหำ  เพชรพรรณ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภำพที่ 211 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 

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 ๐๐๕๘ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยศรำวุฒิ   สิทธิรำช 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดสะกอย 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๕๙ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยวิรัน   บุญหงษ์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๖๐ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยขจรศักดิ์  โสรินทร์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเพียงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคคี 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๖๑ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงจูรีรัตน์   ค ำเมือง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคคี 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๖๒ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำยสุริยศักดิ์   ประทุมรัตน์ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุงศรี 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 

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 ๐๐๖๓ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำยวชิรเมษฐ์ บ ำรุงผดุงวิทย ์

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปลำตอง(ประชำวิทยำคำร) 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 

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 ๐๐๖๔ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยอุทัย   โพติยะ 
รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำดี 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๖๕ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงศุภรัตน์  กำรุณ 
รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดฮู 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๖๖ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงอภิรด ี  บุญแสง 
รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๖๗ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงวนิดำ   พุทธแพง 
รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรุง 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๖๘ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวพัชยำ   ร้อยพิลำ 
รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่งเต่ำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 ๐๐๖๙ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงรัคนำ   วะลับ 
รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสนำมบิน 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 



 
 


