
 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางคนึงนิตย์ เนยีมหอม 
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

185/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพัชรี สรวยล้ำ 
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

186/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอภริดา ทั่นเส้ง 
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

187/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกิตติพงศ์ ก้อนสันทะ 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

188/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ ์
โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ ์

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

189/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเมธินี ศรีแพงมน 
โรงเรียนคำม่วง 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

190/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒ 
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

191/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวรรณา พิลกึ 
โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์ 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

192/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ 
โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์ 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

193/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวรัลลวร พิสฐิกุลธรกิจ 
โรงเรียนศรียานุสรณ ์

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

194/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล 
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

195/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจารุวรรณ โดยอาษา 
โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

196/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุรสิทธิ์ คฤคราช 
โรงเรียนมาบตาพดุพันพิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

197/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ นาคชัย 
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

198/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนวพร บุญมา 
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

199/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ ์
โรงเรียนสิงหส์มุทร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

200/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกนกพร แนวเงินด ี
โรงเรียนศรีราชา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

201/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรุจิรา มาลาทอง 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

202/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณัฐชนน ตาปราบ 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

203/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุพัตตรา พิพธิกุล 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

204/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางมณีรัตน์ จิตปรีดา 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

205/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ ์
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย ์

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

206/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอาริสา จันทร์ประเสริฐ 
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

207/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายดนัย ไทยม ี
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

208/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณัฐวฒุิ หลอมทอง 
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

209/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภูมิ ประยูรโภคราช 
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

210/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปวิชญา เป็งแดง 
โรงเรียนผดุงปัญญา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

211/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอุมาพร ชัยปรีชา 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

212/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเสาวภา เล่นวาร ี
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

213/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนฤมล ศิรธิานันท ์
โรงเรียนรัตนโกสนิทร์สมโภชบวรนเิวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

214/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายรัตนชัย ตัญญะ 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

215/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสมคิด รัตนพิชิตสกลุ 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

216/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางภัทรธิราภรณ์ เบญจมาภา 
โรงเรียนตาคลปีระชาสรรค ์

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

217/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวฉัตรลัดดา บุญมา 
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ์

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

218/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพงษน์รินทร์ ประทีปพรศักดิ ์
โรงเรียนวังข่อยพิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

219/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธิตินันท์ นาจาน 
โรงเรียนปากเกร็ด 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

220/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธันยพร โปร่งทะเล 
โรงเรียนชำนิพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชยั 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธาน ี

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวยศวรรณ นวลละออ 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธาน ี

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิจินต์ รวมฉิมพล ี
โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว 
โรงเรียนหัวหิน 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวันชัย นราวงษ์ 
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

226/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจณิสตา กองคำ 
โรงเรียนปราจณิราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา” 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวีระพงศ์ คูวบิูลย์ศลิป ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ พะเยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางขวัญฤทยั เทีย่งจันทราทพิย ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ พะเยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพิทธพนธ์ พิทักษ ์
โรงเรียนกระบุรีวทิยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกนกพร เจริญรัตน ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา

เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 
ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 
 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรัฐพร บูรณะขจร 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา

เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 
ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 
 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา

เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 
ระหว่างวันที ่  12 - 30 กันยายน 2565  

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕65 
 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

233/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเดชาพัชร สมหมาย 
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

234/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวโสภา คำวุ่น 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วทิยา จังหวัดพังงา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

235/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกต ุ
โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณ ี

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

236/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชญาพร ดบีาง 
โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณ ี

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

237/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรพรรณ สงสังข ์
โรงเรียนพิชัย 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

238/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางภัทรธนันท์ ดสี ุ
โรงเรียนพิชัย 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

239/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณิชชณณัฐ์ ยศสุรินทร ์
โรงเรียนพิชัย 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

240/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั เพชรบุรี 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

241/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายบดีศร บุญอนิทร ์
โรงเรียนคงคาราม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

242/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายคมสัน ก้อนเพชร 
โรงเรียนผาแดงวทิยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

243/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเจตเจริญชยั จันทร์สิทธิ ์
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

244/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปองดี ไชยจนัดา 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

245/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวลำยวน ไวทำ 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

246/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนุชมาศ สวัสดิพ์าณิชย ์
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

247/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ 
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

248/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางดรินกรณ์ รัตนศรี 
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

249/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

250/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพริิยาภรณ์ เชาว์ฉลาด 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

251/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธัญลักษณ์ โคตรเพชร 
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

252/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมณลดา ศุขอร่าม 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

253/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจริยาภรณ์ ป้อมสุข 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

254/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิแทน ปวกพรมมา 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

255/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปรัชญาพร ธรรมวาโร 
โรงเรียนหาดใหญว่ิทยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

256/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศุภโชค พุทธสิารวิมล 
โรงเรียนหาดใหญว่ิทยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

257/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรุจดิา สุขใส 
โรงเรียนหาดใหญว่ิทยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

258/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกิตติยาภรณ์ นามวงศ์พรหม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

259/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเดือนเพ็ญ ม่วงงาม 
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

260/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนารินทร ์ทองเพียร 
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

261/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปิยวรรณ พึ่งน้อย 
โรงเรียนไผ่วงวิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

262/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนางสาวกัลยกร สุขขุม 
โรงเรียนสามโก้วทิยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

263/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัญญ์วรา ปิ่นเกต ุ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

264/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพลัลภ นิ่มบวั 
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

265/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอนุชา แป้นจนัทร ์
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

266/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางไพรินทร์ สิงห์เถื่อน 
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

267/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพูลศิริ สรหงษ ์
โรงเรียนสามชุกรตันโภคาราม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

268/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวิยะดา ขวัญแก้ว 
โรงเรียนสามชุกรตันโภคาราม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวดุษฎพีฤฒิ ชุ่มกลิ่น 
โรงเรียนศรียาภัย 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย ์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปรีชา ทองมา 
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางบังอร ทองมา 
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววสินทรา ไพรสินธุ ์
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวชิรวิทย์ เวณุโกเศศ 
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุเมฆ สุทธิบริบาล 
โรงเรียนสังคมวิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนางสาวปราณี วันโมลา 
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

279/2565 



 
  
  
  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุรัชนา สีแสวง 
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิภารัตน ์มลีรัตน ์
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ผ่านการอบรมออนไลน์และมีผลการทดสอบความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ระดับดีเยี่ยม 

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

 

 
 
                               (นายอัมพร  พินะสา)                          (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)         
                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


