
 
 

               เลขที่ 0392 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยนิธิพงศ์  เถำยะบุตร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 039๓ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยเจษฎำ  โถชัยค ำ 
รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 039๔ / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสุมิตรำ ประพันธ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0395 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงเสำวนิต  นรภำร 
ครู โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0396 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ 
ครู โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0397 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงวีนัส พิมพ์มีลำย 
ครู โรงเรียนอนุบำลสกลนคร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0398 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงวำรุณีย์ กุลธรวิโรจน์ 
ครู โรงเรียนอนุบำลสกลนคร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0399 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสมพิศ  อุปพงศ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำผำง 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0400 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวศิวนำถ ไชยมำศ 
ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0401 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำยธีระธรรมมุณี  จันทร์หอม 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0402 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงไพรวรรณ วิทยำขำว 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0403 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยวุฒิพงษ์ แซ่ก้อง 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0404 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยประภำส วิทยำขำว 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0405 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยอุทัย นีอำมำตย์ 
ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0406 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยวุฒิชัย   จันทร์ธิ 
ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0407 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวสุรำงคณำ  วำนำนวงค์ 

ครู โรงเรียนนำเพียงว่ำงวิทยำนุกูล 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 

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 0408 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวจำรุวรรณ บุ่งวเิศษ 
ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์ ๕ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0409 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวอัจฉรำภรณ์   จันทมำศ 
ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์ ๕ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0410 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวพัชรินทร์ เนำวศ์รีสอน 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0411 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยปิยะณัฐ ผิวเงิน 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 



 
 

               เลขที ่0412 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุชำดำ พำบ ุ
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0413 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวอัจฉริยำ นำโควงค์ 

ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 

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 0414 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวมะนิดำ  ศรีระวรรณ 

ครู โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 

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 0415 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงอุษำ  สุวพงษ์ 
ครู โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0416 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวมัลลิกำ  มำนันที 
ครู โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0417 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวภัทริยำ  เดชพละ 
ครู โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0418 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวทัศนีย์ หำพรหม 
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0419 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุดำรัตน์  ขะที 
ครูธุรกำร โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0420 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 
นำงสำวกัญญำภ้ทร ศรีวงศ์ษำ 

ครู โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 

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 0421 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยอนุชำ  สอนสกุล 
ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์ ๕ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0422 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยณรงค์ชัย อุดด้วง 
ครู โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0423 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงพรชนก  พรมอำรักษ์ 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 0424 / ๒๕๖๒ 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงนวลผกำ  ชุณห์วิจิตรำ 
ครู โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวิชำกำรภำษำไทยของนักเรียน 
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 


