
  เลขที่   ๖๕๖๔ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวพัชรี   ปราบไพริน 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๖๕/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวจินตนา   วะชุม 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่    ๖๕๖๖ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวบุษบง ศิริบัติ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๖๗ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางอ้อมจันทร์ โคตรบรม 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๖๘/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวดวงดาว แสนมะฮุง 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่    ๖๕๖๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสายทอง ยะวังพล 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๗๐/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวิตรี  โคตรสุโพธิ์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่ ๖๕๗๑/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางศิริมา  ใบภักดี 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๗๒/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวทักษิณา  ศิริฟอง 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๗๓/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวพิศมัย  ไกยะษา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๗๔/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสุดารัตน์  โถชารี 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๗๕/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจิราภรณ์  ดีดวงพันธ์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๗๖ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางดอกไม้  ค านาทิพย์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๗๗/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางรวมยศ  เพ็ชรเลิศ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๗๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางมะลิวัลย์  เกษทองมา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๗๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวไพรวัลย์  ไพรจันทร์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่    ๖๕๘๐ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางเทระวรรณ  เสนารักษ์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่ ๖๕๘๑ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางวรรณวิมล  พลศักดิ์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่ ๖๕๘๒ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวภักตร์พิมล  ผารุธรรม 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๘๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวกัลยวรรธน์  อุปศักดิ์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๘๔/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสิรดา  สายมายา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๘๕ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางยุวดี  สาขา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๘๖ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางบรรรูณ  ขันศรี 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๘๗/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาววิชุนีย์  ใจช่วง 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่ ๖๕๘๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวรัตนา   ลีลาชัย 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๘๙/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวรสสุคนธ์  บุญเรืองจักร 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๙๐/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวกัลยลักษณ์   ค าโสภา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๙๑/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นายปริญญา  ขาวประภา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๙๒/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาววรรณภา ฐานะสุ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๕๙๓/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                           

      
 
 
 
                      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางเรวด ี บุตรดีวีระวงค์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๕๙๔/๒๕๖๑ 

      

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางเยาวลักษณ์  หันจางสิทธิ์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่   ๖๕๙๕ /๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางฑิฆัมพร   วรรณทองสุก 

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  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่ ๖๕๙๖ /๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางกุลมะณี   ตองตาสี 

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  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่  ๖๕๙๗ /๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่    ๖๕๙๘/๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจุฑาทิพย์  ศรีษะเนตร 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่     ๖๕๙๙ /๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวนุสรา  พงษ์ประเสริฐ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่   ๖๖๐๐/๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสุนันทา  บุญชาญ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่   ๖๖๐๑/๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวอรุณศรี  ลังภูลี 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่ ๖๖๐๒ /๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวนิญาดา โคตรมิตร 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่ ๖๖๐๓ /๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางภาวนา  วงค์ษาภา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่ ๖๖๐๔ /๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางเพ็ญศรี   ดงจ าปา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่  ๖๖๐๕ /๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสุวรรณา   จิจุบาล 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่ ๖๖๐๖/๒๕๖๑ 

 

      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางทองพูน  สุภูตัง 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  



  เลขที่  ๖๖๐๗ /๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นายสเกน  เทพเสนา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๖๐๘ /๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางทิมธิรา  วงศ์ระแว่น 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๖๐๙/๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางภัทราภรณ์  ปรีเปรม 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่    ๖๖๑๐/๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางอรวรรณ  แสนสา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่     ๖๖๑๑/๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางธิไพวรรณ จันดาวงศ์ 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๖๑๒/๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวเบญจภรณ์  สหัสสา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่     ๖๖๑๓/๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางอรัญญา  ค าภูษา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่    ๖๖๑๔/๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางมาลัยพร  กันธิยา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่    ๖๖๑๕/๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางศุจิรัตน์ ภูผานี 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่   ๖๖๑๖ /๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจุฬาพร  บุตรโคษา 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 



  เลขที่  ๖๖๑๗ /๒๕๖๑ 

 
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางไพฑูรย์  ทัศคร 

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

ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 


