
 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงวิภำรัตน์  ธรรมวงค์ 
โรงเรียนบ้ำนหนองทำมใหญ ่ 

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 484/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพรชนก  บุญเฟรือง 
โรงเรียนบ้ำนโคก  

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 485/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอุไรพร  สักกุน ี
โรงเรียนบ้ำนหนองกก  

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 486/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวธนวรรณ  พิมพ์ทอง 
โรงเรียนบ้ำนโคก  

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 487/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวบุษบำ  แก้วมณ ี
โรงเรียนบ้ำนดูนสิม  

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 488/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวภำริณี  บุระกรณ์ 
โรงเรียนบ้ำนค ำเนียม  

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 489/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอำรยีำ  ผิวนวล 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ลังกำ  

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 490/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวเจนจิรำ  ค ำแสน 
โรงเรียนบ้ำนหนองทำมใหญ ่ 

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 491/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวรุจิรำ  สิมณ ี
โรงเรียนบ้ำนดูนสิม  

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 492/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวสุนิสำ  เกษร 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ลังกำ  

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 493/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพรพิมล  วิมลสุข 
โรงเรียนบ้ำนโคก  

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 494/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวกนกอร  นนท์ใส 
โรงเรียนบ้ำนหนองทำมใหญ ่ 

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 495/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวชำรณิี  พำนจ ำนงค์ 
โรงเรียนบ้ำนโคก  

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 496/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงพรรณพนำ  จ ำนงค ์
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ลังกำ  

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 497/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสุดำ  เขียวอ่อน 
โรงเรียนบ้ำนค ำเนียม  

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 498/ ๒๕๖๕ 



  


