
 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูประภัสสร  ค ำวงษ์ 
โรงเรียนบ้ำนเสมอใจหนองสลำม  

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 382/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูไพฑูรย์  ปักษำ 
โรงเรียนบ้ำนกระหวันโนนเจริญ  

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 383/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูอภิญญำ  มำนะพระ 
โรงเรียนบ้ำนค้อยำงปอ(อสพป.35)  

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 384/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูพรรณิภำ  โสสอน 
โรงเรียนกระแซง(คุรุรำษฎร์นุกูล)  

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 385/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูเย็นฤดี  แก้วใส 
โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ก  

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 386/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูอัจฉรำภรณ์  สมบตัิมำก 
โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคเฒ่ำ  

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 387/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูรุจิรดำ  ศรีสุธรรม 
โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำทับทัย  

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 388/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูพรนภำ  มิ่งขวัญ 
โรงเรียนบ้ำนโนนเพ็ก  

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 389/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูโชติกำ  ไชยบรบิูรณ ์
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ศรี(คุรุรำษฎร์อินทรสุภผล)  
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 390/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูสกำวเดือน  บุญน ำ 
โรงเรียนบ้ำนหนองออ  

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 391/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูลลิตวดี  บุญแซม 
โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคเฒ่ำ  

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 392/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูสุนิสำ  สกุเหลือง 
โรงเรียนบ้ำนค้อยำงปอ(อสพป.35)  

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 393/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูกัญญำภทัร  บุญสังข ์
โรงเรียนบ้ำนหนองออ  

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 394/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูศิริวรรณ  วังทอง 
โรงเรียนบ้ำนหนองออ  

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 395/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูพวงพยอม  เฉลิม 
โรงเรียนบ้ำนโนนเพ็ก  

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 396/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูวรรณภำ  บุญธรรม 
โรงเรียนบ้ำนหนองออ  

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 397/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูบัวสอน  สำยทอง 
โรงเรียนบ้ำนต ำแยหนองเม็ก  

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 398/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูอรจันทร์  จิตส ำรำญ 
โรงเรียนบ้ำนค้อยำงปอ(อสพป.35)  

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 399/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูธันวดี  ทรงกลด 
โรงเรียนบ้ำนหระหวันโนนเจริญ  

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 400/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูสุนิสำ  ศรีโสดำ 
โรงเรียนบ้ำนคูเมือง  

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 401/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูศิรยำ  ไสว 
โรงเรียนบ้ำนโนนเพ็ก  

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 402/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูนฤมล  รุง่แสง 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ศรี(คุรุรำษฎร์อินทรสุภผล)  
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 403/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูชุติมำ  แต้มทอง 
โรงเรียนบ้ำนหนองออ  

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 404/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูมงคล  บุญเพิ่ม 
โรงเรียนบ้ำนหนองออ  

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 405/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูอรดี  แจม่แจ้ง 
โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ก  

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 406/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูกนกวรรณ  บุญน ำ 
โรงเรียนบ้ำนโนนเพ็ก  

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 407/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูชลิตตำ  รุ่งแสง 
โรงเรียนบ้ำนเสมอใจหนองสลำม  

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 408/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูปภัชญำ  ธนินพงศ์สิริ 
โรงเรียนบ้ำนสร้ำงหวำ้  

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 409/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูกรวิภำ  บุตรกูล 
โรงเรียนบ้ำนต ำแยหนองเม็ก  

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 410/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูนภดล  ไชยมัชชิม 
โรงเรียนบ้ำนอะลำงหัวขัว(ตังสกุลคุรุรำษฎรบ์ ำรงุ)  

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 411/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูอิศรำพร  ป้องกัน 
โรงเรียนอนุบำลพยุห ์ 

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 412/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูภัทรวุฒิ  ฉัตรแข็งขัน 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ศรี(คุรุรำษฎร์อินทรสุภผล)  
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 413/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูนำฏยำ  บุตรม ี
โรงเรียนบ้ำนโนนเพ็ก  

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 414/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูธิติมำภรณ์  แก้วนิล 
โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ก  

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 415/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูนันธิญำ  พุทธิชินม ์
โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคเฒ่ำ  

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 416/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูวีรยำ  ลำภภิญโญ 
โรงเรียนบ้ำนต ำแยหนองเม็ก  

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 417/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูเชำววัช  ด่ำนสมบูรณ ์
โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ก  

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 418/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูณัฐวรินทร์  เรืองฤทธิ์รำวี 
โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ก  

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 419/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูศิยำภัทร์  ทองพนม 
โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ  

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 420/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูทิพวรรณ  สำยสังข ์
โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคเฒ่ำ  

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 421/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูณัฐณิชำ  ทองแพง 
โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ  

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 422/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูชูจิต  อินตะนัย 
โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ  

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 423/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูลัดดำ  โพธิ์ภักดี 
โรงเรียนบ้ำนต ำแยหนองเม็ก  

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 424/ ๒๕๖๕ 



 


