
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 

 

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวสมพศิ  อุปพงษ ์
 

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   598 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางพุทธชาติ  จันทร์ธรรม 
 

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   599 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวธนาภรณ์  บุตรโคษา 
 

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   600 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวลาวรรณ  ปิตะคง 
 

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   601 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางไพฑูรย์  ทัศคร 
 

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   602 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวชลิดา  จันทเวช 
 

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   563/2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาววิชุนีย ์ ใจช่วง 
 

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   604 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางรชันีพร  ขุนนายก 
 

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   605 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสุรารัตน์  รัตนกร 
 

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   606 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางเสวียน  สิงหาคร 
 

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   607 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวเยาวลักษณ์  สกุลซ้ง 
 

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   608 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางเทวี  เครอืบุดด ี
 

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   609/2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางอ้อมจันทร์  โคตรบรม 
 

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   610 /2562    



 
 
 
                     

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวลัดดาวัลย์  วารุกะกุล 
 

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   611 /2562    



                                       
 
 
                      

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาววรรณภา  ฐานะส ุ
 

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   612 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวคนิตา  อ้วนอินทร ์
 

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   613/2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวสุพรรษา  แสงพรมชาร ี
 

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   614 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวพักตร์พิไล  ไพศาล 
 

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   615/2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางอรวรรณ  แสนสา 
 

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   616 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางวราภรณ์  ฤทธิ์สยอง 
 

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   617 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นายพะนากร  มีภูค 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  

เลขท่ี   618 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางชนิตา  ขาวประภา 
 

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   619 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางทศันีย์  ผาใต ้
 

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   620 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวอักษรชัย  สุภาทอง 
 

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   621 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางดอกไม้  ค านาทิพย ์
 

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   622 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวอรุณศรี  ลังภูล ี
 

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   623/2562    


