
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 

 

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวอนงคน์าฎ  ค าสงค ์
 

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   624 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสมคิด  เหล่าพรม 
 

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   625 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางมุกดา  วงศ์นาม 
 

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   626 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวธีราภรณ์  พรมลา 
 

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   627 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวสุวรรณา  เทียบมา 
 

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   628 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวนงค์นชุ  พิมพ์มีลาย 
 

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   629/2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางกมลลักษณ์  โพธิ์ทอง 
 

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   630 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางเยาวลักษณ์  หันจางสิทธิ ์
 

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   631 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางธัญภา  อินานันท ์
 

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   632 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางนุชนารถ  ธนะค าด ี
 

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   633 /2562    



 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวอัญยิภา  พันดา 
 

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   634 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางปทัมาวดี  หมั่นพลศร ี
 

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   635/2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสุวรรณี  เกษมสานต ์
 

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   636 /2562    



 
 
 
                     

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวจอมทอง  ศรีเพียชยั 
 

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   637 /2562    



                                       
 
 
                      

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสุภาภรณ์  พรมเสาร ์
 

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   638 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางทักษิณา  ศรีวิไล 
 

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   639/2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางจรูญศรี  วงศ์สีดา 
 

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   640 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางปทุมวงศ์  เนียมหัตถ ี
 

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   641/2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางจารุณี  ทศัคร 
 

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   642 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางอาราตรี  ค าฤาเดช 
 

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   643 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางพนิดา  กองจันทร์ด ี
 

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   644 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางอุทัยวรรณ  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 

 

เลขท่ี   645 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวเบญจวรรณ  มูลตองคะ 
 

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   646 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวขนิษฐา  สุภาพันธ ์
 

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   647 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางนพมาศ  ชื่นบุญช ู
 

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   648 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางเนตรนภา  ไชยเลิศ 
 

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   649/2562    



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวลลิตา  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   650 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวปทุมรตัน์  เข็มรุกขา 
 

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   651 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวสุภาเพ็ญ  อุ่นค 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   652 /2562    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                       
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางสาวจุรีรัตน์  บุญเกิด 
 

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   653 /2562    



 
 
 
 

                     ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

 

นางวีนัส  นนธิจันทร ์
 

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   654 /2562    



 


