
                  

 

    เลขที่  4301  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงเกษสุดำ  ร้อยพิลำ 
ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมิตรภำพที ่๒๑๑ 

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  4302  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวกมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว 
ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนกุูล 

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  4303  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำยทอง  ยะวังพล 
ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนกุูล 

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  4305  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสมสวย  รักจันทร์ 
ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนกุูล 

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  4306  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวนฤมล  แจนโกนดี 
ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนกุูล 

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  4307  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวทิพวรรณ  อุสำพรม 
ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนกุูล 

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  4308  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวเจตนำ  จักษุจินดำ 
ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนกุูล(สำขำศรีคงค ำ) 

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  4309  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงขวัญใจ  ชัยมุงคุณ 
ครู โรงเรียนบ้ำนนำเพียงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคค ี

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  4310  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวรัตชนก  พลรำชม 
ครู โรงเรียนบ้ำนนำเพียงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคค ี

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  4311  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวอรอนงค์  อ้วนอินทร์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนกุงศร ี

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  4312  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวคมวรรณ  นำมเมืองรักษ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรงุ 

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  4313  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวกนกวรรณ  โพธิ์สุ 
ครู โรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรงุ 

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  4314  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงวนิดำ  พุทธแพง 
ครู โรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรงุ 

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  4315  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวพัชยำ  ร้อยพิลำ 
ครู โรงเรียนบ้ำนซ่งเต่ำ 

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  4316  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวมัลลิกำ  แสนหูม 
ครู โรงเรียนบ้ำนสนำมบิน 

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  4317  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสุมิตรำ  ประพันธ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

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  4318  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำยปิยะณัฐ  ผิวเงิน 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

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  4319  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำววิกำนดำ  อักษรพิม 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร 

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  4320  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวนภำภรณ์  พิลำพิมพ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองปลำตอง(ประชำวิทยำคำร) 

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  4321  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงมณีรัตน์  สักขินำ 
ครู โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน 

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  4322  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสุนิสำ  พุทธิไสย 
ครู โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด 

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  4323  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงปรำณี  ชุมมณเฑียร 
ครู โรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคค ี

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 


