
  เลขที่  ๖๖๖๑ /๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวชลิดา  จันทเวช 

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     ๖๖๖๒/๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางจินดามณี  จันลองจับจิต 

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  

นางสาวลัดดาวัลย์  วารุกะกุล 

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  

นางอวยพร  จรัสแผ้ว 

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  

นางสาวสุภาพร  มยุรา 

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  

นางสาวสิริธร   นามบุดดี 

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  

นางสาวรัชฎาพร  ไชยเสนา 

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  

นางรัชนีพร  ขุนนายก 

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  

นางวนิดา  พุทธแพง 

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  

นางสาวพรรณวิสา  ไกรวิสุทธิ์ 

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  

นางทักษิณา  ศรีวิไล 

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  

นางกมลลักษณ์  โพธ์ิทอง 

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  

นางสาวฐิติวรรณ  ดวงเคน 

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  

นางชนิตา   ขาวประภา 

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  

นางสาวศรัณย์รัชต์  ปรางค์แก้ว 

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  

นางอบเชย  วรรณทอง 

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  

นางกนกวรรณ  พุดน้อย 

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  

นางจารุณี   ทัศคร 

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  

นางแสงมณี  ประสาทแก้ว 

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    ๖๖๘๐/๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวชวพร  อุ่นกลม 

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  

นางเบญจวรรณ  ภักดีไทย 

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  

นางละมัย  เหลือผล 

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  

นางธัญภา  อินานันท์ 

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  

นางสาวธัณย์จิรา  เพ็ญพิชญากูล 

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  

นางสาวเนรัญชรา  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    ๖๖๘๙/๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางยุวดี  มนตรี 

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  

นางสมคิด  เหล่าพรม 

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  

นางสาวปภาวรินท์  วงศ์เครือศร 

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  

นางธนิตา  บุตราช 

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   ๖๖๙๓ /๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางรวีวรรณ  ปริญญาพล 

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   ๖๖๙๔/๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวธนาภรณ์  บุตรโคษา 

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  

นางอุรินทร์  ขันแข็ง 

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     ๖๖๙๖/๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวลลิตา  สร้อยมาลัย 

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  

นางสาวดวงรัชนี   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  ๖๖๙๘ /๒๕๖๑ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางสาวรัตนา   แปโค 

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  

นางสาวนารีรัตน์   บุตราช 

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  

 


