
                  

 

    เลขที่  4267  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวศุภรำภรณ์  เลำหวิโรจน์ 
ครู โรงเรียนชุมชนนิรมยั 

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  4268  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวนิตยำ กวนภำ 
ครู โรงเรียนชุมชนนิรมยั 

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  4269  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสุปรีญำ สมสุวรรณ 
ครู โรงเรียนบ้ำนกุดสะกอย 

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  4270  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวปัทมำวรรณ วงเฟียง 
ครู โรงเรียนบ้ำนกุดฮ ู

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  4271  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงอัมรำพร สลับแก้ว 
ครู โรงเรียนบ้ำนนำด ี

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  4272  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงอรุณรัตน์  มุ่งกั้นกลำง 
ครู โรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์ครุุรำษฎรพ์ัฒนำ 

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  4273  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงจอมขวัญ  ชุมมณเฑียน 
ครู โรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์ครุุรำษฎรพ์ัฒนำ 

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  4274  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวอรวรรณ พลลำชม 
ครู โรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎรอ์ุทิศ 

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  4275  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงจิตรดำ  ศรีสุวงศ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎรอ์ุทิศ 

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  4276  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงจันทร์ศิริ  กล่อมใจ 
ครู โรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎรอ์ุทิศ 

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  4277  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงอังคณำรักษ์  บุตรสุวรรณ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎรอ์ุทิศ 

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  4278  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวกุลดำ  โพติยะ 
ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงวทิยำ 

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  4279  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวอภิญญำ พลไชย 
ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงวทิยำ 

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  4280  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสุพัตรำ สร้อยสำริกำ 
ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงวทิยำ 

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  4281  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำยชล เกตุแกัว 
ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงวทิยำ 

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  4282  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำววนำลี  มหำสมเหลำ 
ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเคม็ 

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  4283  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวยศวดี  ธงวำส 
ครู โรงเรียนบ้ำนอีกุด 

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  4284  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวอรอนงค์  ฮำดทักษ์วงค์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนอีกุด 

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  4285  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงรมณีย์  บุญเลิศ 
ครู โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง 

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  4286  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวอัจฉรำภรณ์  จันทมำศ 
ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕ 

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  4287  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงรุ่งทรัพย์  อำมำตย์มนตรี 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4288  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงชไมพร  ทำนะขันธ์ 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4289  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสุดำรัตน์  ขะที 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4290  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวมีนำ  ประดับศรี 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4291  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวนิศำรัตน์  จันทะเขต 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4292  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงมยุรีย์  แพงไชย 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4293  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำยสุทธิพจน์  แสนเมือง 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4294  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวมะลิจันทร์  มะแก้ว 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4295  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงจันทิรำ  เขียวดี 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4296  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวนิศำรัตน์  จันทะเขต 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4297  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงกนก  วำดเมือง 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4298  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำยไพรพ  พรมพิลำ 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4299  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงจินตนำ  ผิวตะศำสตร์ 
ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์

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  4300  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวจุฑำภรณ์  หมำยมุ่ง 
ครู โรงเรียนไพศำลวิทยำ 

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 


