
 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงรำตรี  สทุธำบุญ 
โรงเรียนบ้ำนละเอำะ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ปฐมวัย 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 293/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวณำตยำ  แถวพันธ ์
โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ปฐมวัย 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 294/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวกนกนุช  ปัสสำสุ 
โรงเรียนบ้ำนแวด  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ปฐมวัย 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 295/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวศิริลักษณ์  สุระเกษ 
โรงเรียนบ้ำนสวนกล้วย  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ปฐมวัย 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 296/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวนุชนำรถ  กำลเมฆ 
โรงเรียนบ้ำนละเอำะ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ปฐมวัย 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 297/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยกิติศักดิ์  เกษศรีรัตน์ 
โรงเรียนบ้ำนสวนกล้วย  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 298/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยวัฒนำ  ส ำรำญ 
โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 299/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงเพ็ญสิริ  นนทะศรี 
โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 300/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอุไรวรรณ   สุภเกตุ 
โรงเรียนบ้ำนละเอำะ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 301/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวขนิษฐำ   นำมโคตร 
โรงเรียนบ้ำนละเอำะ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 302/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงปภำพินน์  จันมนตร ี
โรงเรียนบ้ำนแวด  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 303/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำววิชุดำ  ศรีสรณ ์
โรงเรียนบ้ำนลุมพุกคูวงศ์  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 304/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอัญชลี  ทันที 
โรงเรียนบ้ำนลุมพุกคูวงศ์  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 305/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวชลิดำ  กรอบทอง 
โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 306/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวเอมอำพร   จันดวงศร ี
โรงเรียนบ้ำนละเอำะ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 307/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวขนิษฐำ  ทับแสง 
โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 308/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพนิตำนันท์  ลีรำช 
โรงเรียนบ้ำนยำงน้อยตองปิด  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 309/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงน้ ำเพชร  อภัยศิลำ 
โรงเรียนบ้ำนแวด  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 310/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพรนภำ  มำระยำท 
โรงเรียนบ้ำนกะวัน  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 311/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงวัชรี  ศรคีรำม 
โรงเรียนบ้ำนกะวัน  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 312/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวนันท์นภัส  แสนดี 
โรงเรียนบ้ำนแวด  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 313/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวจินตนำ  ตอนศร ี
โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 314/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวรัตนภำ  ไชยบุตร 
โรงเรียนบ้ำนสวนกล้วย  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 315/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยนิยม  เข็มทอง 
โรงเรียนบ้ำนสวนกล้วย  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 316/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงทิพวรรณ สุกแสก 
โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 317/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงศิวำลัย  ตังจิว 
โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 318/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวเพียงตะวัน  จันทะพันธ ์
โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 319/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำววิไลพร  สมวงศ์ 
โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 320/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำววรลกัษณ์  แสงอ่อน 
โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 321/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงจิรัชยำ  หงษ์จันทร ์
โรงเรียนบ้ำนกะวัน  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 322/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยวรณัฐ  รุ่งเรือง 
โรงเรียนบ้ำนน้ ำเกลี้ยง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 323/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวศิรินภำ  จันทิชัย 
โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 324/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยอนันต์  แสนสุข 
โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 325/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอำรยีำ  สุวรรณดี 
โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษำ 
สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงที่ดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ ์พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 
  

ว่ำที่ร้อยตร ี       
    (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

เลขที่นิเทศ 326/ ๒๕๖๕ 



 


