
 
 

 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายไกรยะวุฒ ิ ฝอยลามโลก 
 

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 514 /2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางธนิตา  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 515/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวธัณยจ์ิรา  เพ็ญพิชญากูล 
 

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 516/2562 



 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสุภาวดี  มานะโพน 
 

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 517/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวเปมิกา  อารยกูล 
 

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 518/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางชนิดา  จนัทรังษ ี
 

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 519/2562 



 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางอภิญญา  แน่นอุดร 
 

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 520/2562 



 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวชุติณชัชา  จิตรจักร ์
 

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 521/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสุทธิตา  อุปรีย ์
 

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 522/2562 



 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางกัลย์กมล การุณ 
 

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 523/2562 



 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางดอกไม้  สุริโย 
 

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 524/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสุดารตัน์  เข็มลาด 
 

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 525/2562 



 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวกุญช์ณัฏฐา  ประณต 
 

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 526/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวจารุวรรณ  วันรักษา 
 

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 527/2562 



 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาววลิาวรรณ  มังทะ 
 

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 528/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวประทมุมา  วงศ์เครอืศร 
 

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 529/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางนุชจีรา  ค าพศัด ี

 

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 530/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวนพวรรณ  พรหมศิร ิ
 

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 531/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวเมธากานต์  คนหมัน่ 
 

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 532/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางแสงมณี  ไตรยราช 
 

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 533/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวฤทัยรตัน์  ฝ่ายเทศ 
 

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 534/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางมาลัยพร  กันธิยา 
 

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 535/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสุหรัตน์  สิงห์ค ามา 
 

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 536/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวดวงรัชนี  อินธิแสง 
 

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 537/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวกานตรัตน์  เกตวงษา 
 

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 538/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางอาริยา  เขียวรัตน ์
 

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 539/2562 



 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวลัดดาวัลย์  ชายหนิ 
 

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 540/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางบรรรูณ  ขันศร ี
 

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 541/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวจินตนา สิงห์งอย 
 

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 542/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวกัลยลกัษณ์  ค าโสภา 
 

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 543/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางวิลัยพร  วรรณวิจิตร 
 

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 544/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวทักษณิา  ศิริฟอง 
 

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 545/2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวโสพิศตา  วงศ์อินอยู ่
 

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 546/2562 



 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวมุจรนิ  ฝอยลามโลก 
 

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 547/2562 



 
 
 

  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางเลิศพร  บญุสิน 
 

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 548/2562 



 


