
                  

 

    เลขที่  4455 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสลิตตำ  วงศ์ษำพำน 
ครู โรงเรียนบ้ำนกกปลำซิวนำโด ่

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4456 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงกู่แก้ว  จันทะเดช 
ครู โรงเรียนบ้ำนบ่อเดือนห้ำ 

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4457 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงศิวภรณ์  โคตรสมบัติ 
ครู โรงเรียนบ้ำนยำงโล้นเจริญรำษฎร์ไพบูลย ์

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4458 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงเฉลียว  ศิริมำศ 
ครู โรงเรียนบ้ำนยำงโล้นเจริญรำษฎร์ไพบูลย ์

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4459 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงกฤษณำ  จันตะเสน 
ครู โรงเรียนบ้ำนยำงโล้นเจริญรำษฎร์ไพบูลย ์

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4460 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงเครือฟ้ำ  เจริญรำษฎร์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองครองรำษฎร์ประสงค ์

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4461 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำววิชชุภรณ์  สำรค ำ 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองครองรำษฎร์ประสงค ์

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4462 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวทัศวรรณ  กุละนำม 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองครองรำษฎร์ประสงค ์

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4463 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงวำรีย์  บุญสิทธิ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนโคกภ ู

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4464 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำววำสนำ  ชลเทพ 
ครู โรงเรียนบ้ำนโคกภ ู

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4465 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวอำรมณ์  ดำบพลอ่อน 
ครู โรงเรียนบ้ำนโคกภ ู

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4466 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำววัชรำกรณ์  ค ำทะเนตร 
ครู โรงเรียนอนุบำลภูพำน 

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4467 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำยงวด  เนตรประโคน 
ครู โรงเรียนอนุบำลภูพำน 

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



                  

 

    เลขที่  4468 / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงรัตนำภรณ์  นรภำร 
ครู โรงเรียนเขื่อนน้ ำพงุ 

เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนไดทุ้กคน” ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพคลิเคชัน google meet 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ และมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำตลอดไป 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

 

( นายไพรวัลย์   จันทะนะ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 


