
    

เลขท่ี 1597/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวกวิสรา โตะดุสน 



    

เลขท่ี 1598/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุภาวดี สุวรรณ 



    

เลขท่ี 1599/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวปวีณา รักษสัตย 



    

เลขท่ี 1600/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายสุชาติ เทศอาเส็น 



    

เลขท่ี 1601/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวณัฐชา สาและ 



    

เลขท่ี 1602/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุธิพร สมันตรัฐ 



    

เลขท่ี 1603/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางวนิดา สุขสงา 



    

เลขท่ี 1604/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวมีนา หมีนแดง 



    

เลขท่ี 1605/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวดวงเนตร แกนคลาย 



    

เลขท่ี 1606/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอาสีด สาดีน 



    

เลขท่ี 1607/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุทิศา ชูเอียด 



    

เลขท่ี 1608/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวบัลกิสต บูเดียะ 



    

เลขท่ี 1609/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสิริลักษณ สังขสมบูรณ 



    

เลขท่ี 1610/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนุจรี เจียงศรีภัณฑ 



    

เลขท่ี 1611/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางกัญรภา อภิรเดชมนตรี 



    

เลขท่ี 1612/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายโสภณ หลโีสะ 



    

เลขท่ี 1613/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางอาอีฉะ เปรมใจ 



    

เลขท่ี 1614/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวยารอหนะ เมืองเลง 



    

เลขท่ี 1615/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางปราณี ชํานิธุระการ 



    

เลขท่ี 1616/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอับดุลเราะมาน ตะวัน 



    

เลขท่ี 1617/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายสันติสุข บายศร ี



    

เลขท่ี 1618/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอลิษา ดาหมาด 



    

เลขท่ี 1619/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายมะรูดิง แปเตะ 



    

เลขท่ี 1620/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวฮามีดะ เกษมสัน 



    

เลขท่ี 1621/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายวินิจ กลิ่นละมัย 



    

เลขท่ี 1622/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุวรรณี ชูนวล 



    

เลขท่ี 1623/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายณัฐพงศ รัตนโกศล 



    

เลขท่ี 1624/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวปนัดดา ปานรงค 



    

เลขท่ี 1625/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางพชรมาศ สิริภัทรพล 



    

เลขท่ี 1626/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายเอกรัตน โอมณ ี



    

เลขท่ี 1627/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางนูรียา อาล ี



    

เลขท่ี 1628/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางอลิษา ศรีสุวรรณ 



    

เลขท่ี 1629/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางมารียํา อุมา 



    

เลขท่ี 1630/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุรี หมาดสา 



    

เลขท่ี 1631/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางปยะนุช สันงะ 



    

เลขท่ี 1632/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุวรรณา เกปน 



    

เลขท่ี 1633/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาววิภาวดี หลีเยาว 



    

เลขท่ี 1634/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุไหวดะ หลังเกต 



    

เลขท่ี 1635/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุพรรษา ดาแลหมัน 



    

เลขท่ี 1636/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุไวบะ หมาดทิ้ง 



    

เลขท่ี 1637/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายกิติพงษ แหนงสกูล 



    

เลขท่ี 1638/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางอัญชัญ คลายแกว 



    

เลขท่ี 1639/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนูไรนา หลีขาว 



    

เลขท่ี 1640/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาววราภรณ เมฆหมอก 



    

เลขท่ี 1641/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายธาม เก็มบ ู



    

เลขท่ี 1642/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุภารัตน เส็นสมมาตร 



    

เลขท่ี 1643/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางอริสรา หามะ 



    

เลขท่ี 1644/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุนิสา เล็กบางพงค 



    

เลขท่ี 1645/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางพันธิณี สุขสะปาน 



    

เลขท่ี 1646/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายศักด์ิดา สังขทอง 



    

เลขท่ี 1647/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายดลเลาะ เบ็ญซะ 



    

เลขท่ี 1648/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสมจิตร สายชนะพันธ 



    

เลขท่ี 1649/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางรอฮานี หัดสกุล 



    

เลขท่ี 1650/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางมาดียะ หลงัเกตุ 



    

เลขท่ี 1651/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนิสรีน เศษระนํา 



    

เลขท่ี 1652/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวปราณี  โสะนุย 



    

เลขท่ี 1653/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวกัทลี ไตรภูมิ 



    

เลขท่ี 1654/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนาเดีย หลีเส็น 



    

เลขท่ี 1655/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางรัตนาวดี หมีนพราน 



    

เลขท่ี 1656/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางนัศรีน ตาเดอิน 



    

เลขท่ี 1657/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวฮาบีดะ เร็มหล ี



    

เลขท่ี 1658/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางฟารานัส หวังกุหลํา 



    

เลขท่ี 1659/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายรอหีม หมาดเตะ 



    

เลขท่ี 1660/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุวีรา บูนํา 



    

เลขท่ี 1661/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอับดลกาหรีม รอเกต 



    

เลขท่ี 1662/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุดา เส็นสมมาตร 



    

เลขท่ี 1663/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวฮาบีบะ ลิงาลาห 



    

เลขท่ี 1664/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวพรทพิย หมาดเตียะ 



    

เลขท่ี 1665/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายฮาซัน ยาวาหาบ 



    

เลขท่ี 1666/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุจินดา หมัดเหยด 



    

เลขท่ี 1667/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวปทมา หยีมะเหร็บ 



    

เลขท่ี 1668/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางเจะปารีดะ รอเกตุ 



    

เลขท่ี 1669/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวฝารีดา กาเส็มสะ 



    

เลขท่ี 1670/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอับดุลเลาะ ใบหมาดปนจอ 



    

เลขท่ี 1671/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางพิมพรรณ โชติพันธ 



    

เลขท่ี 1672/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวกิติยา บูหมัน 



    

เลขท่ี 1673/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางเพ็ญประภา หมูดงาม 



    

เลขท่ี 1674/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอริศรา โอมณี 



    

เลขท่ี 1675/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวชลธิชา มาลินี 



    

เลขท่ี 1676/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอรษา เกตุมุณี 



    

เลขท่ี 1677/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวมนสิชา ชํานาญเวช 



    

เลขท่ี 1678/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุรียพร อาตมสกุล 



    

เลขท่ี 1679/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางอุไรวรรณ เนาวเกตุ 



    

เลขท่ี 1680/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางวิจิตรา ทุงหวา 



    

เลขท่ี 1681/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางเดือนดารา ทองหลอม 



    

เลขท่ี 1682/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวศรีสุดา หนหูมาด 



    

เลขท่ี 1683/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนาดา ลิขิตจิตกุล 



    

เลขท่ี 1684/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางณัฐกานต หวันตาหลา 



    

เลขท่ี 1685/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอภิษฎา ดํามุสิก 



    

เลขท่ี 1686/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางไลลา รอสนู 



    

เลขท่ี 1687/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายสมาแอ็น ปาละวัล 



    

เลขท่ี 1688/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสิริพร แกวอรุณ 



    

เลขท่ี 1689/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนิภา แอหลัง 



    

เลขท่ี 1690/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางชิตฝน สตูล 



    

เลขท่ี 1691/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุไลดา ศิวลักษณ 



    

เลขท่ี 1692/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายนิรัตน อนุรักษวิริยะกุล 



    

เลขท่ี 1693/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนิตยา งะสมัน 



    

เลขท่ี 1694/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวเจะหวาหรี หมีนอม 



    

เลขท่ี 1695/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางฟารีฮัน ยะระ 



    

เลขท่ี 1696/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ 



    

เลขท่ี 1697/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวรอฮานิง อาแว 



    

เลขท่ี 1698/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายบาฮารูดิน ยาโงะ 



    

เลขท่ี 1699/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายธีรพงศ นาคสงา 



    

เลขท่ี 1700/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางคัดติญา จิเบ็ญจะ 



    

เลขท่ี 1701/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนงลักษณ คลังของ 



    

เลขท่ี 1702/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายเจะใฮเดช มุตรา 



    

เลขท่ี 1703/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอาซีส นอยทับทิม 



    

เลขท่ี 1704/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายทิชากร หมาดอ ี



    

เลขท่ี 1705/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวเมธาวี สองเมือง 



    

เลขท่ี 1706/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวมุทิตา สุระภินันท 



    

เลขท่ี 1707/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาววรรนิกา เส็นขาว 



    

เลขท่ี 1708/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอพินญา เตี้ยเล็ก 



    

เลขท่ี 1709/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายชินกฤต ตันสตูล 



    

เลขท่ี 1710/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางนิตยา จิ้วจวบ 



    

เลขท่ี 1711/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางรสดา สองเมือง 



    

เลขท่ี 1712/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอิสหาก นุยโสะ 



    

เลขท่ี 1713/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุคนธ ศรีพุฒ 



    

เลขท่ี 1714/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายนิมิตย ชัยรัตนวงศ 



    

เลขท่ี 1715/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุดา แคยิหวา 



    

เลขท่ี 1716/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอุเชน ไชยภูมิ 



    

เลขท่ี 1717/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางนุสรา ลําโป 



    

เลขท่ี 1718/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางไอนี สุระกาํแหง 



    

เลขท่ี 1719/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุดา เขียวสะ 



    

เลขท่ี 1720/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายกฤษณะ ปราบยาวา 



    

เลขท่ี 1721/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวรอมละ เฉลิม 



    

เลขท่ี 1722/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนัตรียา  เจะเล็ม 



    

เลขท่ี 1723/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางวิไล บินวาหะ 



    

เลขท่ี 1724/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางเสาวนีย ทายวัง 



    

เลขท่ี 1725/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายเกรียงศักด์ิ จิ้วจวบ 



    

เลขท่ี 1726/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวมารียา มัจฉา 



    

เลขท่ี 1727/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวจีรนันท ศุภวัฒนวงศ 



    

เลขท่ี 1728/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวมูนีเราะ หมาดงะ 



    

เลขท่ี 1729/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวดาริกา เกปน 



    

เลขท่ี 1730/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาววารุณี แสะหมูด 



    

เลขท่ี 1731/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายศุภวิทย จิเหม 



    

เลขท่ี 1732/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางจารุวรรณ หยีมะเหรบ 



    

เลขท่ี 1733/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสูรีณี กาเจ 



    

เลขท่ี 1734/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวฟานิดา ขาวเชาะ 



    

เลขท่ี 1735/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนารีญา เหมรา 



    

เลขท่ี 1736/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางวรรณเพ็ญ หวันสู 



    

เลขท่ี 1737/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายชิตนนธว รักสุวชน 



    

เลขท่ี 1738/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอํานวย ปูปาน 



    

เลขท่ี 1739/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางมาริสา รังสรรค 



    

เลขท่ี 1740/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวจริยา นุยโสะ 



    

เลขท่ี 1741/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอาลี วัฒนะ 



    

เลขท่ี 1742/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางวรรณิศา สามารถ 



    

เลขท่ี 1743/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางจุรี นราจิต 



    

เลขท่ี 1744/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางฮามีนะ ปากบารา 



    

เลขท่ี 1745/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุภัทรา ชายภักตร 



    

เลขท่ี 1746/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวจิราภรณ เหล็บหยะ 



    

เลขท่ี 1747/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวจุฑารัตน จุลเทพ 



    

เลขท่ี 1748/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอังคณา หลาด ี



    

เลขท่ี 1749/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ 



    

เลขท่ี 1750/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวปทมา มาลิน ี



    

เลขท่ี 1751/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวเจะยะ ปูหัด 



    

เลขท่ี 1752/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวรอดียะ หลังยาหนาย 



    

เลขท่ี 1753/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายพิสิษฐ ธนศิยาเวทย 



    

เลขท่ี 1754/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางซานีรา สุมาลี 



    

เลขท่ี 1755/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวยุภารัตน ปุนยัง 



    

เลขท่ี 1756/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายซูอีด อัสนยี 



    

เลขท่ี 1757/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวยาวาร ีสันงะ 



    

เลขท่ี 1758/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอาบีบะ เหมโคกนอย 



    

เลขท่ี 1759/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางรุงจิตร อรามศร ี



    

เลขท่ี 1760/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวศศธิร วงศศิลปไพศาล 



    

เลขท่ี 1761/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วาที่รอยตรีพิเชฐ ทองนาวา 



    

เลขท่ี 1762/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ 



    

เลขท่ี 1763/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางฮอดียะ อาดํา 



    

เลขท่ี 1764/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวฮาซานะ หลงสมัน 



    

เลขท่ี 1765/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางนูรีดา แปดเนียม 



    

เลขท่ี 1766/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายธานินทร สุขสงา 



    

เลขท่ี 1767/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอริศรา อังศุภานิช 



    

เลขท่ี 1768/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วาที่ ร.ต.หญิงวิภารัตน ประสิทธิ์นุย 



    

เลขท่ี 1769/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางวราภรณ ศุกรวัติ 



    

เลขท่ี 1770/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายพิพธิ บํารุงเมือง 



    

เลขท่ี 1771/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางศิริพร ยูฮันเงาะ 



    

เลขท่ี 1772/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางฟาริดา ตําสําสู 



    

เลขท่ี 1773/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางปยธิดา หมาดบากา 



    

เลขท่ี 1774/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสไบแพร ฉิมเกื้อ 



    

เลขท่ี 1775/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางประไพ คงยอด 



    

เลขท่ี 1776/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางวารุณี เรืองรักษ 



    

เลขท่ี 1777/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวฮาสานะ สาและ 



    

เลขท่ี 1778/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายวิชยา สมหวัง 



    

เลขท่ี 1779/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอัสมะ ลีมูสา 



    

เลขท่ี 1780/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวคอลาตี บิสลีมีน 



    

เลขท่ี 1781/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางปาริชาติ อเุจะ 



    

เลขท่ี 1782/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวบุษริตา หมันเส็น 



    

เลขท่ี 1783/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุเชาวณีย ฮายีจูด 



    

เลขท่ี 1784/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายสมมาตร ตําบัน 



    

เลขท่ี 1785/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางเรณู นาคเล็ก 



    

เลขท่ี 1786/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส.ต.อ.วันชัย ลอมเมือง 



    

เลขท่ี 1787/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางจําเรียง สมศิร ิ



    

เลขท่ี 1788/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายปรีชา เทพและหมัน 



    

เลขท่ี 1789/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายนัสรุนเลาะห คงสิเหร 



    

เลขท่ี 1790/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายชัชธรรม คงทอง 



    

เลขท่ี 1791/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวรอสียะ นิลสกุล 



    

เลขท่ี 1792/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางจริญญา อสุา 



    

เลขท่ี 1793/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางนิศานาถ สัณฐมิตร 



    

เลขท่ี 1794/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอารียา สุวาหลํา 



    

เลขท่ี 1795/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายประชา มัจฉา 



    

เลขท่ี 1796/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางนูรซีลา นาคสงา 



    

เลขท่ี 1797/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางขวัญใจ รอเกต 



    

เลขท่ี 1798/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายซัครียา หมาดบากา 



    

เลขท่ี 1799/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอาลีฟ บูสามารถ 



    

เลขท่ี 1800/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวฮามิดะ หมาดเตะ 



    

เลขท่ี 1801/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางพรทิพย หลังยาหนาย 



    

เลขท่ี 1802/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวปาริฉัตร พรมเกลื่อน 



    

เลขท่ี 1803/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวเกศิณี กงเซง 



    

เลขท่ี 1804/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายภาณุวัฒน ลิมาน 



    

เลขท่ี 1805/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอาริดา ดลภาวิจิต 



    

เลขท่ี 1806/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวมุฆนีย ราฮิม 



    

เลขท่ี 1807/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวสุกัญญา หลงขาว 



    

เลขท่ี 1808/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายอาหล ีรอเกตุ 



    

เลขท่ี 1809/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางฮามีดะ เกษา 



    

เลขท่ี 1810/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหัน 



    

เลขท่ี 1811/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายบริวัฒน ไหมขาว 



    

เลขท่ี 1812/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุขสม หีมปอง 



    

เลขท่ี 1813/๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
วิทยาการคาํนวณการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL 

Computing Science, Learning for National Development: Unplugged Programming, ICT & DL 
ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ และนําความรู ทักษะและประสบการณไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสืบไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ)                                              (นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางมนิตย แชมชอย 


