
                  

 

    เลขที่  4360  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงพิศมัย  คนเพียร 
ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศลิป์ 

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  4361  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำยประยงค์  ชื่นนิรันดร์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนดอนสมัพันธ ์

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  4362  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงนีระนุช  สุระทัศน์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนดอนแคน"คุรุรำษฎร์ผดุงวทิย์" 

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  4363  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงกัลยรัตน์  ค ำทะเนตร 
ครู โรงเรียนบ้ำนดอนแคน"คุรุรำษฎร์ผดุงวทิย์" 

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  4364  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวภรณ์ทิพย์  สุพิมพ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง 

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  4365  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวธิดำรัตน์  แสนหูม 
ครู โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง 

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  4366  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวศิริลักษณ์  นำวัลย์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนนำ(คุรรุำษฎร์อุทศิวิทยำยน) 

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  4367  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวนิรัติศัย  วิเศษศิลป์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนประชำสุขสนัติ ์

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  4368  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำยชำญธนำ  คุณชัย 
ครู โรงเรียนบ้ำนประชำสุขสนัติ ์

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  4369  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงจันทร์จิรำ  ภูเรียนรมย์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนประชำสุขสนัติ ์

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  4370  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวปวีณำ  สอนใจ 
ครู โรงเรียนบ้ำนประชำสุขสนัติ ์

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  4371  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงมณีรัตน์  เวียงพรหมมำ 
ครู โรงเรียนบ้ำนประชำสุขสนัติ ์

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  4372  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวอันธิกำ  พลศักดิ์ขวำ 
คร ูโรงเรียนบ้ำนประชำสุขสนัติ ์

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  4373  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงรัติยำ  สิทธิหงษ์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนสำยปลำหลำย (ครุุรำษฎร์ผดงุ) 

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  4374  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวกัลยำ  กุลนะ 
ครู โรงเรียนบ้ำนสำยปลำหลำย (ครุุรำษฎร์ผดงุ) 

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  4375  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวสุธำสินี  ชุมปัญญำ 
ครู โรงเรียนบ้ำนพำนสหรำษฎร์บ ำรุง 

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  4376  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวนิภำดำ  จิตเจริญ 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองลำด (รำษฎร์อุทิศวิทยำคม) 

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  4377  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงศิริพร  กำรุณ 
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองลำด (รำษฎร์อุทิศวิทยำคม) 

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  4378  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำวอรษำ  อ้วนอินทร์ 
ครู โรงเรียนบ้ำนโพนบกสหรำษฎร์วิทยำ 

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  4379  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงสำววิศนี  พองพรหม 
ครู โรงเรียนศรีบญุเรอืงวิทยำคำร 

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  4380  / ๒๕๖๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวำ่ 

นำงคณัสนันท ์ ศรีมงคล 
ครู โรงเรียนโคกเลำะวทิยำคำร 

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 


