
 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวดำรำวรรณ นำวงศ์ 
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ  

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 581/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงเทวี รัตนำ 
โรงเรียนบ้ำนโพนแดง  

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 582/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงณัฏฐณิชำ ผลบุญ 
โรงเรียนจินดำวิทยำคำร ๓  

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 583/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพรชนันท์  สุวรรณ 
โรงเรียนบ้ำนหนองแคนหนองเทำ  

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 584/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงรัชณีย์ อำจหำญ 
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ  

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 585/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำววรำพร บญุประสพ 
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแวง  

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 586/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวนริศรำ สอดศร ี
โรงเรียนบ้ำนแกประชำสำมัคค ี 

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 587/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงวรัญญำ พิมพ์เสนำ 
โรงเรียนตะดอบวิทยำ  

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 588/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยสุรพล มัน่ใจ 
โรงเรียนตะดอบวิทยำ  

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 589/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงทิฆัมพร อุดมศร ี
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด  

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 590/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงวรินทรณ์ิชำ บุญหนุน 
โรงเรียนบ้ำนเสือบอง  

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 591/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวจันทนำภรณ์ จันทศิลำ 
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ  

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 592/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวไอรดำ โสวันนำ 
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ  

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 593/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงค ำหยำด เจริญศร ี
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด  

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 594/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยปิยณัฏฐ์ พละสุ 
โรงเรียนบ้ำนจำนหนองคู  

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 595/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงปุณยนุช วสุนันต์ 
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด  

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 596/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวเบญจวรรณ โพธิ์ขำว 
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแวง  

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 597/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงจรัญญำ ศรีค ำ 
โรงเรียนบ้ำนจำนหนองคู  

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 598/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวกัณฑิมำ ศรีโคตร 
โรงเรียนบ้ำนแกประชำสำมัคค ี 

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 599/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอธิตยำ อำรีย ์
โรงเรียนจินดำวิทยำคำร 3  

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 600/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวธนพร พันธ์แก้ว 
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ  

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 601/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวศิรินภำ อินทนำ 
โรงเรียนบ้ำนเสือบอง  

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 602/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวจันทร์จิรำ สีทอง 
โรงเรียนบ้ำนฮ่องขำดหนองตะเคียน  

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 603/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงธัญญภรณ์ พิทยำธรณ์ชัย 
โรงเรียนจินดำวิทยำคำร 3  

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 604/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงวรำงคณำ ก้อนค ำ 
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ  

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 605/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวธนัญญำณ์ โกสสีุข 
โรงเรียนบ้ำนเสือบอง  

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 606/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอัจฉรำ ขันธวทิย์ 
โรงเรียนบ้ำนเสือบอง  

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 607/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงจิรำวดี วัฒนอมรเกียรติ 
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแวง  

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 608/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงหนึ่งฤทัย ดีใจ 
โรงเรียนบ้ำนฮ่องขำดหนองตะเคียน  

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 609/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำววิริญรักษ์ อ้วนนวล 
โรงเรียนบ้ำนแกประชำสำมัคค ี 

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 610/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวไพลนิ นำคโทน 
โรงเรียนบ้ำนฮ่องขำดหนองตะเคียน  

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 611/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวฐิติมำ พรหมประดิษฐ 
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแวง  

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 612/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยสำคร รตันำ 
โรงเรียนบ้ำนโพนแดง  

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 613/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวกรรณิกำร์ มนตข์ลัง 
โรงเรียนบ้ำนโพนแดง  

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 614/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวธิดำรัตน์ บุญปลูก 
โรงเรียนบ้ำนดงบัง(คุรุรำษฎร์พัฒนำ)  

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 615/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวกชพรรณ ประสำร 
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ  

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 616/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงมนัสยำ พุ่มไม ้
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด  

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 617/ ๒๕๖๕ 



 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอรทยั อิ่มเต็ม 
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด  

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 618/ ๒๕๖๕ 



 


