
 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์





Made for free with Certify'em



ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ “ทรัพยากรดิน”  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

นางพัชรินทร   บัวสนิท
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครสวรรค

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก

เลขที่ KEYIEG-CE003712

  นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน

ใหไว ณ วันที่ 6-5-2021 ไดคะแนน 100%



4DTZAW-CE000208

นางสาวพิมพพ์ิชชา สุนจิรัตน์

Made for free with Certify'em





 อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 King Mongkut Memorial Park of Science and Technology

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไวเพื่อแสดงวา

                                           นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน

                         ไดผานการทดสอบวัดความรูดวยระบบออนไลน เรื่อง จากขุนเขาสูสายนํ้า     

                                       ขอใหมีความสุข สวัสดิ์ เจริญเทอญ 

  ใหไว ณ วันที่  ๕  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๔

                  

 (นายเบญจพล  พาลี)

        ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 

เลขที่ : H2V52U-CE001554

Made for free with Certify'em



 อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 King Mongkut Memorial Park of Science and Technology

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไวเพื่อแสดงวา

                                           นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน

                         ไดผานการทดสอบวัดความรูดวยระบบออนไลน เรื่อง จากขุนเขาสูสายนํ้า     

                                       ขอใหมีความสุข สวัสดิ์ เจริญเทอญ 

  ใหไว ณ วันที่  ๕  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๔

                  

 (นายเบญจพล  พาลี)

        ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 

เลขที่ : H2V52U-CE001554











เลขที่ ๕๒/๒๕๖๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์

เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้กระบวนการ PLC

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

ขอให้มีความสุข  สวัสดิ์  เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๐  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

(นายบุญเลิศ  แสวงทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา



เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

Quality Learning Information System (Q-Info) 

ขอให้มีความสุข  สวัสดิ์  เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

(นายบุญเลิศ  แสวงทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา







 

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ 

หลักสูตร ปั้นครูสู่ Graphic design สร้างสรรค์งานออกแบบง่าย ด้วย Canva 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
DCUTT1-1-2827 



4DTZAW-CE000208

นางสาวพิมพพ์ิชชา สุนจิรัตน์

Made for free with Certify'em



Made for free with Certify'em



ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ “ทรัพยากรดิน”  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

นางพัชรินทร   บัวสนิท
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครสวรรค

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก

เลขที่ KEYIEG-CE003712

  นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน

ใหไว ณ วันที่ 6-5-2021 ไดคะแนน 100%



 อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 King Mongkut Memorial Park of Science and Technology

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไวเพื่อแสดงวา

                                           นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน

                         ไดผานการทดสอบวัดความรูดวยระบบออนไลน เรื่อง จากขุนเขาสูสายนํ้า     

                                       ขอใหมีความสุข สวัสดิ์ เจริญเทอญ 

  ใหไว ณ วันที่  ๕  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๔

                  

 (นายเบญจพล  พาลี)

        ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 

เลขที่ : H2V52U-CE001554

Made for free with Certify'em



 อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 King Mongkut Memorial Park of Science and Technology

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไวเพื่อแสดงวา

                                           นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน

                         ไดผานการทดสอบวัดความรูดวยระบบออนไลน เรื่อง จากขุนเขาสูสายนํ้า     

                                       ขอใหมีความสุข สวัสดิ์ เจริญเทอญ 

  ใหไว ณ วันที่  ๕  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๔

                  

 (นายเบญจพล  พาลี)

        ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 

เลขที่ : H2V52U-CE001554



 

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน ์

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Autocrat ผสานข้อมูลกับ Google Sheet สร้างเอกสารและส่งอีเมลอัตโนมัติ 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
DCUTT1-1-13251 



 

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน ์

หลักสูตร เปลี่ยนเนื้อหาที่วุ่นวายให้กลายเป็นบทเรียนที่แสนสนุกด้วย WordWall 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
DCUTT1-1-8050 



 

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ 

หลักสูตร การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
DCUTT1-1-28542 



เลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์

ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5องค์ประกอบ 3 สาระการเรียนรู้

ขอให้มีความสุข  สวัสดิ์  เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่  ๓๑  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

(นายบุญเลิศ  แสวงทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา



ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา

ขอใหประสบความสุข ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรม และรักษาเกียรติคุณนี้ไวสืบไป

ยราจาลคงัมชัราหมะรพจ็ดเมสภมัถปุอนใ ลกาสรตสาศธทุพมรมช

)รกาลพขุสงุร ิตนัสยาน(

ลกาสรตสาศธทุพมรมชนาธะรป

ยราจาลคงัมชัราหมะรพจ็ดเมสภมัถปุอนใ
https://www.ibsofficial.com/upskill/

นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน  

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี  

ไดเขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพในหัวขอ “ทำ Pre-Test และ Post-Test ผาน Quizizz”    

    

ของกิจกรรม Up Skill For Teacher การสอนออนไลนในยุค Next Normal    

ในวันอาทิตยที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


เลขที่ : KTSCC202100985

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์
เป็นผู้ได้รับการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

วิทยฐานะ ว.PA รอบที่ 8 อ.20ก.ค.64
ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
อบรมออนไลน์ (webex)

(ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู) ( นายทวี ชูศรี )
ประธานกรรมการดำเนินการ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

(วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) (วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)



 

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ 

หลักสูตร Ghost All Win by ต้น 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
DCUTT1-1-38667 



 

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน ์

หลักสูตร สร้างเกมคำถามกับโปรแกรม Kahoot 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
DCUTT1-1-18491 



 


