
 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวณัฐสุดำ  แก้วจันทร์ 
โรงเรียนบ้ำนโนนอีปังโพนวัว  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองหลวงพ่อโต 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 703/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวสทุธิกำนต์ อินทรวงษ์โชติ 
โรงเรียนบ้ำนน้ ำค ำ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองพระธำตุเรืองรอง 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 704/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงธันยนันท์ พบิูลธนพติร 
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองศรีล ำดวน 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 705/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวธัญญำลักษณ์  น้อยมิ่ง 
โรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองสวนสมเด็จ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 706/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงธัญณิชำ  ผุดผ่อง 
โรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรกลำงกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 707/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงไพมณี  พละศักดิ ์
โรงเรียนบ้ำนผักบุ้ง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรทักษิณกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 708/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพนัดดำ  กิจกำรเจริญ 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ลังกำ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมิตรภำพกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 709/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูนุชจรีภรณ์ พละศักดิ์ 
โรงเรียนบ้ำนละทำย  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรฟำกมูลกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 710/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงเลียม  ปักเสติ 
โรงเรียนบ้ำนแก้ง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรยำงชุมน้อย 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 711/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวสุพิศ  เรืองฤทธิ์ 
โรงเรียนบ้ำนโนนสมบรูณ ์ 

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรบูรพำโนนคูณ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 712/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวจำรวุรรณ  ม่วงมิตร 
โรงเรียนบ้ำนดินด ำเหล่ำเสนไต้  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรประจิมโนนคูณ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 713/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยเอกนรินทร์  แก้วหลำ้ 
โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอน้ ำเกลี้ยง(เขิน)  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรน้ ำเกลี้ยง 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 714/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงพำพร    สว่ำงภพ 
โรงเรียนบ้ำนลิงไอ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรวังหิน๑ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 715/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ว่ำที่ ร.ต.หญิง เจนอักษร  ดวนใหญ่ 
โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรวังหิน๒ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 716/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูอำรียำ  ยะฮวดสำ 
โรงเรียนบ้ำนหนองออ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรพยุห์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 717/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวสริตำ เข็มทอง 
โรงเรียนอนุบำลวัดพระโต  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองหลวงพ่อโต 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 718/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงเนรมิตร วงษ์ปลั่ง 
โรงเรียนบ้ำนคูซอด  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองพระธำตุเรืองรอง 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 719/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวฐิติชญำ พรมล ี
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองศรีล ำดวน 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 720/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสุภลักษณ์ ศิละวงษ์ 
โรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองสวนสมเด็จ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 721/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงบัณฑิตำ  นำรำษฎร ์
โรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรกลำงกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 722/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวสิริกนัยำ ไตรณรงค์ 
โรงเรียนบ้ำนคล้อมิตรภำพที่ 226  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรทักษิณกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 723/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงกชนันท ์ สิมณี 
โรงเรียนบ้ำนหนองกก  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมิตรภำพกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 724/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูเพ็ญประภำ จ ำเริญ 
โรงเรียนบ้ำนเปื่อย  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรฟำกมูลกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 725/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวเจนจิรำ  ทองเลิศ 
โรงเรียนบ้ำนแก้ง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรยำงชุมน้อย 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 726/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยสุทธิวัฒน์ มัศยำมำศ 
โรงเรียนบ้ำนหนองจิกเหล่ำเชือก  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรบูรพำโนนคูณ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 727/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยจีระศักดิ์ สงสัย 
โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรประจิมโนนคูณ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 728/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

สิบเอกหญิงวัจนำภรณ์  พื้นผำ 
โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอน้ ำเกลี้ยง(เขิน)  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรน้ ำเกลี้ยง 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 729/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวชนกสุดำ    มำหำ 
โรงเรียนบ้ำนสร้ำงสะแบง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรวังหิน๑ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 730/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

น.ส.นุตประวีณ์   บัวหอม 
โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรวังหิน๒ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 731/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูรัตนำพร  ชื่นจิตร 
โรงเรียนบ้ำนต ำแยหนองเม็ก  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best ประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรพยุห์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 732/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยเอกรำช ต้อนรับ 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองหลวงพ่อโต 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 733/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงภำวิณี ชูเชื้อ 
โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองพระธำตุเรืองรอง 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 734/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงจิรำภรณ์ มูลเมืองแสน 
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองศรีล ำดวน 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 735/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพชร  เกื้อกล 
โรงเรียนบ้ำนโพนขำ่(วินิตวิทยำคำร)  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเมืองสวนสมเด็จ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 736/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพรรนิพำ แก้วพวง 
โรงเรียนบ้ำนลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ ำค ำ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรกลำงกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 737/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงปัญญำพร  สำมส ี
โรงเรียนบ้ำนคล้อมิตรภำพที่ 226  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรทักษิณกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 738/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยนฤพล  ประวำฬ 
โรงเรียนบ้ำนค ำเนียม  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมิตรภำพกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 739/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

ครูธนำ  ทองค ำ 
โรงเรียนบ้ำนเทิน  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรฟำกมูลกันทรำรมย์ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 740/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวพิมอร  ทองไทย 
โรงเรียนบ้ำนค้อเมืองแสน  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรยำงชุมน้อย 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 741/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงพรพิมล แก้ววิเศษ 
โรงเรียนอนุบำลโนนคูณ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรบูรพำโนนคูณ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 742/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยณัฐพัชร์ พันธุวิทย์ 
โรงเรียนบ้ำนดินด ำเหล่ำเสนไต้  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรประจิมโนนคูณ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 743/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยธีรพงศ์  ศรีอรห ์
โรงเรียนบ้ำนคูบ  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรน้ ำเกลี้ยง 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 744/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวปนัดดำ  จันทรส์มุทร 
โรงเรียนบ้ำนสว่ำง  

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรวังหิน๑ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 745/ ๒๕๖๔ 



 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยสมศักดิ์   ทินวงศ ์
โรงเรียนบ้ำนดวนใหญ ่ 

ได้รับรำงวัลห้องเรียนคุณภำพ Best of the Best มธัยมศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรวังหิน๒ 

สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี และรักษำควำมส ำเร็จไว้ยั่งยืนตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๕ เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

  
                                             ว่ำที่ร้อยตร ี       
                                                                  (ทวีศักดิ์  นำมศรี ) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

เลขที่นิเทศ 746/ ๒๕๖๔ 



 


