
 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงรินทร์ทพิภำ ไชยวฒุิ 
โรงเรียนบ้ำนหนองตลำด  

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 366/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงกัลยำ ค ำสิงห ์
โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ  

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 367/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงลักขณำ จันทรด์วง 
โรงเรียนบ้ำนผักขย่ำใหญ่  

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 368/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวนภำรัตน์ ศิริยำนต์ 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ (โพธิท์องวิทยำ)  

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 369/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำววรัญญำ วงษำ 
โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ  

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 370/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวธัญญำรัตน์  วงศ์ชมภู 
โรงเรียนบ้ำนหนองสนม  

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 371/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวจีรัฏติภรณ์ คนขยัน 
โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ  

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 372/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวนิภำพร ชยัชำญ 
โรงเรียนบ้ำนผักขะย่ำใหญ ่ 

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 373/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวปรำณวลี จ ำลอง 
โรงเรียนบ้ำนนำม่องนำเมือง  

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 374/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสุภำพร เสนำ 
โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ  

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 375/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงนิระชญำ  งำมนัก 
โรงเรียนบ้ำนบกแดงผักขะย่ำ  

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 376/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงนันทนำ จุลทัศน ์
โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ  

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 377/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวปติมำกร  บุษบงค ์
โรงเรียนบ้ำนนำม่องนำเมือง  

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 378/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงทิวำภรณ์  วิสูงเล 
โรงเรียนบ้ำนหนองสนม  

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 379/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวรุจิรำ ทรำธร 
โรงเรียนบ้ำนหนองสนม  

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 380/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวณัฏฐภรณ์ ถำบุตร 
โรงเรียนบ้ำนดินด ำเหล่ำเสนไต้  

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 381/ ๒๕๖๕ 



 


