
  เลขที่     ๖๖๕๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางกู่แก้ว  จันทะเดช   

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่     ๖๖๖๐/๒๕๖๑ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวอุไรวรรณ  ศิริกุล 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่    ๖๖๖๑ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางกัลย์กมล  การุณ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

                                                                                                                                                                                                                                                                     



  เลขที่    ๖๖๖๒ /๒๕๖๑ 

 
     
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางนริสรา  ศรีทอง 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่    ๖๖๖๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางยุพเรศ  แม่นศรรา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๖๔  /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางศรีประภา  ชาวันดี 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๖๕ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวมุจริน  ฝอยลามโลก 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่     ๖๖๖๖/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางธัญสินี มุลน้อยสุ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๖๗ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสุวรรณี  เกษมสานต์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๖๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสุดารัตน์  พลราชม 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๖๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางอุไร  ขันทีท้าว 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๗๐ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสุวรรณา  เทียบมา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๗๑ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสุภาภรณ์ ชาไชย 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๗๒  /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางบุศยาการย์  อัศวเดชกวีวงษ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๗๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวปราณี กุลมิน 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๗๔/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นายนภณญ์   ค าปิตะ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๗๕ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวมะลิวัลย์  ใยปางแก้ว 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๗๖ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวประภาพร  หลวงชาญ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่     ๖๖๗๗ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางกันยารัตน์  ธาราเสาวรภย์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่     ๖๖๗๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวกนกพร  ปัญญาประชุม 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๗๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางมุกดา  วงศ์นาม 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๘๐ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางอาลักคณา  มะละกา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๘๑ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวปิยะมาศ  พรมพิมพ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๘๒ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางนิตยา  นนท์สะเกตุ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๘๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางศิริพร  รังหอม 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๘๔ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวอัจฉรา  สอนโห 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๘๕  /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางฉัตรยา  บัวพรม 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่     ๖๖๘๖/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวกชนก   วงศรีลา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๘๗/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสิริกาญจน์  เพ็งอินทร์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่     ๖๖๘๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวมนันยา  ขันขะ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๘๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสุทิศา  แสนดวง 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๙๐ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางปรียา  รอดอุตม์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๙๑ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสุภาภรณ์  พรมเสาร์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๙๒ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางภัทรวดี  มีอ านาจ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สงิหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๙๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวภัคจิรา  ไกรยะราช 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๙๔/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางวลัยลักษณ์  โจมไตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๙๕ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวปัณฑิกา  อักษรศักดิ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๙๗/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาววนาลี  มหาสมเหลา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๙๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาววัชรี  แก้วปีลา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๙๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางไกรษร  ไชยโคตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๗๐๐ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางรุ่ง  ปากดีสี 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่     ๖๗๐๑/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสมพิศ  อุปพงษ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๗๐๒ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางพรพรรณ  พวงมาลา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๗๐๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางทัศนีย์  วงษ์สินธุ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๗๐๔ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวฉัตรปวีณ์  แสนไชย 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๗๐๕/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางอุทัยวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๗๐๖ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวรุ่งศิริกานต์   แสนบรรดิษฐ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๗๐๗/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวอัจฉรา  ช่องวารินทร์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๗๐๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางช่อผกา  สุวรรณศรี 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๗๐๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวบัวทิพย์  จูมศรี 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๗๑๐ /๒๕๖๑ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางกัลย์สุดา   อินธิแสง 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่  ๖๗๑๑ /๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสุพัตรา  จาเพียราช 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่   ๖๗๑๒ /๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาววรัญญา  แก้วดี 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่  ๖๗๑๓ /๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสุทธิดา  สนธิรักษ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 

ในระหว่างวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  


