
 
 

 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวรัตนา  ลีลาชัย 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
(Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 479/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวพัชรี  ปราบไพริน 

 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 480/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางจันงาม  ดาพิม 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 481/2562 



 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวอาภาภรณ์  บุญศร ี

 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 482/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางจินตนา  อินทรสทิธิ ์
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 483/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางศิริวัฒนา  ไชยฮั่ง 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
 

เลขที่ 484/2562 



 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวณัดดาวรรณ  ทิพยค์ าม ี
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
 

เลขที่ 485/2562 



 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวปาหนัน  วงศ์กาฬสินธุ ์
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 486/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสุภาภรณ์  โถแพงจันทร ์
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 487/2562 



 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวศรัณย์รัชต์  ปรางค์แก้ว 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที ่488 /2562 



 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวเนรัญชรา  วงศรีลา 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 489/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวนงค์ลกัษ์  ลามค า 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
 

เลขที่ 490/2562 



 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางยุวดี  มนตรี 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
 

เลขที่ 491/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางยุพเรศ  แม่นศรรา 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 492/2562 



 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางทองพูน  สุภูตัง 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 493/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวจุฑาทิพย์  แง้มสุราช 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 494/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวพิมพล์ภัทร  ต้องเดช 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 495/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสิริธร  นามบุดด ี
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 496/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายนภณญ์  ค าปิตะ 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 497/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสุธาศณิี  นนท์เลาพล 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 498/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางกุลมะณี  ตองตาส ี
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 499/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 500/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวมณีรัตน์  ฮาดปากดี 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 501/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางภนิดา  บุตรชา 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 502/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวเบญจภรณ์  สหัสสา 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 503/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวอรอนงค์  ฮาดทักษว์งค ์
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 504/2562 



 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวกชมล  รันชิตโคตร 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 505/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวจิราภรณ์  บัวชุม 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 506/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวกนกพร  ปัญญาประชุม 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 507/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวดวงดาว  แสนมะฮงุ 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 508/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสุพรรษา  จามน้อยพรม 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 509/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวนารีรัตน์  บุตราช 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 510/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางวนิดา  พทุธแพง 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 511/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาววารีรตัน์  สุนาร ี
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เลขที่ 512/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาววงนภา  ประกิ่ง 
 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
 (Unplugged Computer Science) ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย” 

ในวันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 

 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

เลขที่ 513/2562 



 


