
 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง 
ผู้อำนวยการสำนกัพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับประเทศ 

ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  
ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 

 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินยทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจกัรพงษ์ วงค์อ้าย 
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนานวตักรรมการจัดการศึกษา 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิทยา ศรีพันชาต ิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนกัพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายฐาปณัฐ อุดมศรี 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนกัพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทชุกร ภู่ทอง 
อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา ปิยะแสงทอง 

อาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพันธ์ ไกรจกัร 

อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศริญญา ไพศาลสมบัต ิ
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พืน้พิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภานุ พิมพ์วิริยะกลุ 
อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกรอร วงษ์กำแหง 
อาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมณีเนตร เวชกามา 
อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา 
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พืน้พิภพกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับประเทศ 

ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  
ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 

 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินยทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายฉัตรชัย สารวีัลย ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับประเทศ 

ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  
ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 

 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินยทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอาทิตย์ ฉิมนอก 
พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับประเทศ 

ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  
ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 

 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินยทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววนาลี ฉิมเกิด 
พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับประเทศ 

ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  
ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 

 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินยทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายยศพล มาเนตร 
พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการ 
พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับประเทศ 

ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  
ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 

 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินยทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 


