
 
 

 
ประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

          เรื่อง  การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  ๑  ดาว 
  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

------------------------------------------------------ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.              ได้
ด าเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  และแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ให้มีจิตส านึกท่ีดี ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบ
แนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่๑)ความพอเพียง ๒)ความกตัญญู               ๓)ความซื่อสัตย์สุจริต ๔)ความรับผิดชอบ 
๕)อุดมการณ์คุณธรรมการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน  สร้างผู้บริหารดี
ให้โรงเรียน  และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน  นั้น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ให้โรงเรียนส่งผลการตรวจสอบตนเองตาม
กระบวนการด าเนินงานการจัดกิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน”ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.            พ.ศ. 
2563 โดยใช้เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพระดับ  ๑  ดาว  และยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

     บัดนี้  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรอง การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  
๑  ดาว  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน
ทั้งสิ้น  ๑๒๗ โรงเรียน  ดังนี้ 

1. โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
2. โรงเรียนนายอวัฒนา 
3. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 
4. โรงเรียนนาอ้อยค าสะอาด 
5. โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 
6. โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง 
7. โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี(ชุมชนพัฒนา) 
8. โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 
9. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
10. โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บ ารุง 
11. โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 
12. โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 
13. โรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 
14. โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 
15. โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 
16. โรงเรียนบ้านท่าม่วง 
17. โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎร์รังสรรค์” 
18.  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป.กลางอุปถัมภ์ 



19.  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 
20.  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 
21.  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 
22.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 
23.  โรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” 
24.  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง 
25.  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 
26.  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 
27.  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 
28.  โรงเรียนบ้านพะโค 
29.  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 
30.  โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บ ารุงศิลป์ 
31.  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง 
32.  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 
33.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 
34.  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 
35.  โรงเรียนโนนหอมไผ่ล้อม 
36.  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 
37.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
38.  โรงเรียนบ้านโพนยางค า กรป.กลางพัฒนา 
39.  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 
40.  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 
41.  โรงเรียนผักแพวบ ารุงวิทยา 
42.  โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์” 
43.  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 
44.  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 
45.  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 
46.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 
47.  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 
48.  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 
49.  โรงเรียนบ้านดงชนเหล่าแมดบ ารุงวิทย์ 
50.  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
51.  โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บ ารุงวิทยา) 
52.  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ ารุง) 
53.  โรงเรียนบ้านหนองสระ 
54.  โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕ 
55.  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 
56.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 
57.  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 
58.  โรงเรียนบ้านกุดฮู 



59.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
60.  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 
61.  โรงเรียนแก้งค าประชาสมัคคี 
62.  โรงเรียนบ้านสนามบิน 
63.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 
64.  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
65.  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 
66.  โรงเรียนหนองแข้โนนมาลา 
67.  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 
68.  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 
69.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
70.  โรงเรียนบ้านตองโขบ 
71.  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 
72.  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 
73.  โรงเรียนบ้านด่านม่วงค า 
74.  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 
75.  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 
76.  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 
77.  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 
78.  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 
79.  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 
80.  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 
81.  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ านวย 
82.  โรงเรียนบ้านป่าผาง 
83.  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บ ารุง 
84.  โรงเรียนบ้านนาจาน 
85.  โรงเรียนบ้านโนนกุง 
86.  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 
87.  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
88.  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 
89.  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
90.  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 
91.  โรงเรียนบ้านโพนบกผดุงศาสตร์ 
92.  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 
93.  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง 
94.  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 
95.  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 
96.  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า 
97.  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 
98.  โรงเรียนบ้านดงหลวง 



99.  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 
๑๐๐.โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 

     ๑๐๑.โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า 
     ๑๐๒.โรงเรียนบ้านโคกภู 
     ๑๐๓.โรงเรียนเขื่อนน้ าพุง 
     ๑๐๔.โรงเรียนอนุบาลภูพาน 
     ๑๐๕.โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 
     ๑๐๖.โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 
     ๑๐๗.โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 
     ๑๐๘.โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
     ๑๐๙.โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ 
     ๑๑๐.โรงเรียนบ้านน้ าพุงจัดระเบียบวิทยา 
     ๑๑๑.โรงเรียนบ้านหลุบเลา 
     ๑๑๒.โรงเรียนบ้านสะพานสาม 
     ๑๑๓.โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 
     ๑๑๔.โรงเรียนบ้านชมพูพาน 
     ๑๑๕.โรงเรียนบ้านกุดบากราษฎร์บ ารุง 
     ๑๑๖.โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 
     ๑๑๗.โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 
     ๑๑๘.โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 
     ๑๑๙.โรงเรียนบ้านนาขาม 
     ๑๒๐.โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส 
     ๑๒๑.โรงเรียนบ้านกลาง “ผดุงราษฎร์วิทยา” 
     ๑๒๒.โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 
     ๑๒๓.โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 
     ๑๒๔.โรงเรียนบ้านค้อน้อย 
     ๑๒๕.โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 
     ๑๒๖.โรงเรียนบ้านเชิงดอย 
     127.โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 

 

ซึ่งได้รับการรับรอง ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  ๑  ดาว   ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            
   ประกาศ  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

     
             
 

                                                                                                                         
 


