
                  

 

    เลขที่  4469/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสุพัตรำ  ไวแพน 
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนสร้ำงค้อ 

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  4470/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวรสริน  หินดี 
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนสร้ำงค้อ 

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  4471/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสุดำรัตน์  แสบงบำล 
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนสร้ำงค้อ 

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  4472/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวกรวินท์  โชครักษ์เมธี 
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนสร้ำงค้อ 

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  4473/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวปุณิกำ มรดก 
ครู โรงเรียนน้ ำพุงจัดระเบียบวทิยำ 

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  4474/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงเกตชรินทร์  เพียสำ 
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๑๑๐ (บ้ำนชมภูพำน) 

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  4475/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวโยธกำ  พอพระ 
ครู โรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ด ำรงวิทย ์

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  4476/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสุพิณยำ  สีทิน 
ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแก้วรำษฎร์พัฒนำ 

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  4477/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวจิรำภรณ์  ระบำเลิศ 
ครู โรงเรียนบ้ำนสะพำนสำม 

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  4478/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสมพิศ  กรโสภำ 
ครู โรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ 

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  4479/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสุกัญญำ  ชัยธีระสุเวท 
ครู โรงเรียนบ้ำนฮ่องสิมประชำสรร 

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  4480/ ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสุพรรษำ  ก้อนกงไกว 
ครู โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ 

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 


