
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 

 

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวอัมพวัน  ไม้แสนดี 
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 

 

เลขท่ี   572 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางกัลยส์ุดา  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   573 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวปวีณา  ค าชมภ ู
 

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 

 

เลขท่ี   574 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นายสิทธิพล  นันทะสุธา 
 

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   575 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสมบูรณ์  พรหมเทพ 
 

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  

เลขท่ี   576 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางเทวี  วารชิาต ิ
 

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 

 
 

เลขท่ี   577 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางวัชรกาญจน์  หาญค าภา 
 

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   578 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาววะริดา  สร้อยมาลัย 
 

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  

เลขท่ี   579 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวนวรัตน์  บุญสิงห ์
 

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 

 

เลขท่ี   580 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางดวงแข  ลือชัย 
 

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  

 

เลขท่ี   581 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางวรรณวิมล  พลศักดิ ์
 

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  

เลขท่ี   582 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางศิริพร  รังหอม 
 

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 

 
 

เลขท่ี   583 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวขนิษฐา  หาญมนตรี 
 

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 

 
 

เลขท่ี   584 /2562    



 
 
 
                     

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวิตรี  โคตรสุโพธิ์ 
 

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   585 /2562    



                                       
 
 
                      

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวกมลทิพย์  คตจ าปา 
 

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 

 

เลขท่ี   586 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาววัชรี  แก้วปีลา 
 

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   587 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางวนิดา  หนุดตะแสง 
 

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  

เลขท่ี   588 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวนุสรา  พงษ์ประเสรฐิ 
 

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 

 

เลขท่ี   589 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางช่อผกา  สุวรรณศร ี
 

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  

เลขท่ี   590 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวสุพัตรา  จาเพียราช 
 

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 

 

เลขท่ี   591 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวสุธาทพิย์  แก้วก่ิง 
 

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  

เลขท่ี   592 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางทิวาพร  พรหมสุพรรณ 
 

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 

 

เลขท่ี   593 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวดวงฤทัย  วงค์สิงห ์
 

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  

เลขท่ี   594 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวประภาพร  หลวงชาญ 
 

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 

 

เลขท่ี   595 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวสุภาภรณ์  นามวงศ ์
 

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  

เลขท่ี   596 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสุดารัตน์  ประมาชิด 
 

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 

 

เลขท่ี   597 /2562    



 


