
 
 

               เลขที่ ๐๐๗๔ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงศศิธร  ภูมิพำน 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ 

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 ๐๐๗๕ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

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 ๐๐๗๖ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงเอมอร  พันธุวร 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 

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 ๐๐๗๗ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงรัชดำ  อุทโท 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

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 ๐๐๗๘ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวสมำพร  วงษ์ศรีแก้ว 

ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๑ 
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 ๐๐๗๙ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงปิยฉัตร  จิตรดี 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

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 ๐๐๘๐ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวมะลิวัน  สมศรี 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๓ 

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 ๐๐๘๑ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงศิริพร  โภคทรัพย์ 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๓ 

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 ๐๐๘๒ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวปัณณรัตน์  บญุพรม 

ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๑ 
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 



 
 


