
  เลขที่   ๖๖๑๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางชนิดา  จันทรังษ ี
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 เรื่อง  “Water Technology & Learning Spiral” 
ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   
ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๒๐/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวปวีณา  แสนหูม 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๒๑/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวขนิษฐา  หาญมนตรี 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๒๒/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจันงาม  ดาพิม 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๒๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางพรพิมล โยธายศ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๒๔/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสุพรรษา  จามน้อยพรม 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๒๕ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวธัญญา พรหมหากุล 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๒๖/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจินตนา  อินทรสิทธิ์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๒๗ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางศิริวัฒนา  ไชยฮั่ง 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๒๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางพรรณี มังทะ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่     ๖๖๒๙/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวกุลธิดา  สวัสดิภาพ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๓๐/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจรูญศรี  วงศ์สีดา 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๓๑ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางณัฐรัตน์  พลวงศา 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๓๒/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจรูญศรี  ไชยโคตร 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๓๓/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางหัทยา ราชบุญเรือง 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๓๔ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวธิดารัตน์  ลายงาม 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๓๕ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางอวยพร  ออละมาลี 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๓๖ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสุดารัตน์  ประมาชิด 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๓๗ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาววนิดา หาญสุโพธิ์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๓๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางทัศนีย์  ผาใต้ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๓๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจุไรพร  วงศ์คําสา 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๔๐ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวมณีรัตน์  ฮาดปากดี 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๔๑/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวอารยา  ทวายตาคํา 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๔๒ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางเพ็ญศิริ  ยะไชยศรี 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๔๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสุนิสา  โยธาจันทร์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๔๔ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางเสวียน  สิงหาคร 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๔๕ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวกัลยา  วงค์ชารี 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๔๖ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางวิจิตรา  มัชฉิมพงษ์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๔๗ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางนพมาศ  ชื่นบุญชู 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๔๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวพิสมัย  ศรีลคร 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๔๙ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวสร้อยทอง  ประกิ่ง 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๕๐ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวนวรัตน์  บุญสิงห์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๕๑ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางกุสุมา  ลามคํา 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๕๒ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางนันท์นภัส  ธุรารัตน์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๕๓ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจันทร์จุรี  พลอาษา 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๕๔ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางอาริยา  เขียวรัตน์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่  ๖๖๕๕/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางภัคจีรา  ศรีทวีกาศ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๕๖ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาววราภรณ์  มานันที 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๕๗ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวอาภาพร  คล่องแคล่ว 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่ ๖๖๕๘ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางวิลัยวัลย์  จักรทุม 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่   ๖๖๕๙/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางเทวี  เครือบุดดี 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๖๐/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางวิลัยพร วรรณวิจิตร 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๖๑/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวภัทรพร วงศ์กาฬสินธุ์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๖๒/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางติ๋ว พลหนองคูณ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๖๓/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวโสพิศตา วงศ์อินอยู่ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๗๖๓/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางปัทมาวดี หมั่นพลศรี 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๗๖๔/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวกอบกุล พงศ์สิทธิศักดิ์ 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 
 



  เลขที่    ๖๖๖๕/๒๕๖๑ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวอักษรชัย  สุภาทอง 

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

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

ขอให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 (นายเทวรัฐ   โตไทยะ) 
ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 


