
 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายวีรพล  ถาวร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรอีุทุมพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายประหยัด  นิลโชต ิ  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายศศิศพงศ ถาวรพิทักษโสภณ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางพรทิพย  สุวรรณพรหม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายทองตัน  อินธิปญญา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสุธรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจิรณัฐ  กุลพัฒน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายกะมนต  แกวสมุทร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายปน  กาญจรัส   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายไทย  ศรีสุระ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายวิฑูร  เสมอสาย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายประภาษ  สังขทอง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสตปิญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางฉลวย  ภาคคํา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายไพยมาส  บุญมาลย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอัษฎาวุธ  ซอยชด   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายเถกิงภพ  แสนพันธุ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายทรงกรต  วงศภักด ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสุธรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายทองคํา  ธรรมดา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุคนธ  พรหมคุณ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอาทิตยา  พรหมศร ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๒๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายประมวล  สขุอวน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายกัณหา  แสงสงิห   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางดลฤทัย  อาจสาล ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสุภาภรณ  แสงยอย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางพัณญธิตา หัสดินทร ณ อยุธยา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสุฤดี อาจสาล ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรอีุทุมพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางรวิกานต  วรรณแกว   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดอืน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาศรสีะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางรจุิรา  ผักไหม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสจุิตรา  ใจมนต   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุภัทรา  นามคุณ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๓๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางจันทิมา  อินทรตา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนภัสภรณ  ทองแท   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวลําดวน  อินทรฉลาด   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางยุพิน  คําดํา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายเกษม  ชัยบํารุง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวภูษณิศา  ผาคํา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางเฉวียง  ศิรจิันทร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางบัวพันธ  แสงสิงห   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอมรรัตน  แกวสิงห   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวฐิติมา  ชื่นรัมย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๔๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

วาที่รอยตรีสมบัติ  ประจํา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางกมลมาลย นามวงค   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสุขรัตน  อุดมผุย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายจาตุรนต  เพ็งสันต   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนยัและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอรญัญา  สูงเรือง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางบัวสอน  ดาแกว   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสากล  ศรีโสดาพล   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุนันท  แกวใส   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายพัฒนจิตติ  สายคาม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสตปิญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุมาลี  สหุราย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๕๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอาภารี  ยืนยงค   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายยงยุทธ  สัมฤทธิ์   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางณัฐติยา  สะเดา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัตกิารการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางณัฐปภัสร  ไชยบํารุง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางพัชญสิตา  โพธ์ิสังข   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวทิพาภรณ  พวงพันธ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุรเดช  พะวร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายเพชร  ผามณ ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอัษฎากรณ  วงคภักด ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอนุวัฒน  อินทรตา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๖๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางศริินภา  อุทุม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายศุภณัฐ  งามศิร ิ  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางเมตตา  ชินวงษ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางพัตาพร  พิมพสังกุล   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวมณีวรรณ  ศรีหวาด   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายปราโมทย  พรรณโรจน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัตกิารการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายไพรสิน  สายลาม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสุธรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายทองเปรม  ศรีโพนทอง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุรพล  ราชธาน ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุระชัย  วรเลิศ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๗๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายณัฐวัฒน  หลักหนองจิก   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุรชัย  วันทรวง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุพจน  สิงหทอง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอภิวัตร  บุญประสิทธิ ์  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวกัญญวราพร  ใยคํา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางคคันานต  บรรเทา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายประสิทธิ์  จิตโคตร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทมุพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวาสนา แทนแกว   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสมชาย  ใจมนต   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสุธรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๘๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสิรริกัษ  สองบุญ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวราภรณ  อัครจันทร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอรนุช  เพ็งแจม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายวิชัย  พุทธวงค   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวันเพ็ญ  โลนะลุ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสิทธิพงษ  สุขเสริม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายพรพณา  ผาสุก   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุวัฒน  อาจสาล ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอนุรักษ  เพ็งแจม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรอีุทุมพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสังวาลย  พรหมชาต ิ  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๙๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางพนิตา  นิยมพันธ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายแถมชัย  เอกศิร ิ  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายวิเชียร  บุญราช   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายวีรศักดิ์  สีหะบุตร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายทวี  วรรณสุทธ์ิ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายนวล  โสดดานา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุวรรณ  ปองสีดา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวนัสสุดา  เจตนา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาคร  อุคาํ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสตปิญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุนันทา  ปยะวงษ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๐๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางผกามาศ  โกฏแสม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวสาทอน  สังขขาว   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทมุพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายยุทธศิลป  สุขชัยบวร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายพัฒพงษ  คําสัตย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุพจย  หลาธรรม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอรุณศักดิ ์ จันทโชติ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางนันทิยา  เหลื่อมนอก   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาววาสนา  แดงบุญเรือง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางเกษมณี  โคตรทาสิทธ์ิ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๑๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอนงค  ชัยธรรม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวปยนุช  เครือแสง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจันทราทิพย  วิรุณพันธ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวทพิยสดุา  แหวนหลอ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางลกัขณา  สขุอวน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางธัญกมล  นกึชอบ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายวัชระพล   ปราบภัย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทมุพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางจิราภา   ชมพ ู  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสจุิตรา  อํานวย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๒๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอารีรกัษ  โพธิวัฒน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางพัชรี  ก่ําจันทึก   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางปารวี  นครพนัธ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอริษา  เมืองประทุม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอรทัย  คนขยัน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางลิรพจนา  สีนวนจันทร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสรญัญา  อบอุน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายเสาร  นิยม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสมชาย  ทองอินทร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดอืน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาศรสีะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายแสงเดอืน  เดมิคัมรัมย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๓๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวศุภลกัษณ  ถาวร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุกัญญารตัน  ไชยงาม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายเทพ  ไชยเสนา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายนิรุต  โสพัฒน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางณัฐญาณี  ไชยปญญา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางทองพูน  ศรีมีเทียน   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายชูชัย  พิรักษา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสนั่น กมล   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสิริชัย  สงพัด   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายชํานาญ ตุระเพ็ญ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๔๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวน้าํฝน  แจงจติร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางนันทยา  สุภาลักษณ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางหนูจง  กลบัสุข   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุพิชัย  จันดวง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวธนิษฐา  แจมศร ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวิลาวัลย  แจงสวาง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุเนตร  อํานวย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวบงัอร   แหวนหลอ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางศริิมาศ  พวงพินิจ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวเยาวภา  ดวงไชย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๕๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางโสรญา  โพธิ์งาม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางเพชรา  ชมภูวงศ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวกฤตยา  สอนศร ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางชุติกาญจน  ประทุมเมฆ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสวุรรณี  สุนทรธีรกุล   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายภาสกร  อุคาํ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุนันทา  นาหอม   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวราภรณ  อรรคบุตร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสมพร  เสถียรกุลวงศ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสดุใจ  สบุินทร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๖๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวราภา  พิลัย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอารี  สระทอง   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางนิดาภา  มุกดาด ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๒  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวเสาวนีย สลุงใจด ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๓  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอมรรัตน  ขันธบุตร   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๔  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางเรืองอุไร  สีสดด ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๕  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวไพริน  ออนทา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสุธรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๖  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจารุภา  ยติรัตนกวี   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๗  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางมณ ี ประดับศร ี  

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๘  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางหอมจันทร  จําปาพันธ   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๗๙  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายเกษมศกัดิ์  สมุา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๘๐  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางจิรติญญา  พงษภา   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 

   ที ่๑๘๑  / ๒๕๕๙ 



 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
  ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางมณวีรรณ ทราบรัมย   

   ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจใหคะแนนที่ไดมาตรฐาน 
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ณ หองประชุมศรีอุทุมพร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จดวยสติปญญาเทอญ 
ใหไว  ณ วันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙                                             

                         

                                       
   (นายไพบูลย   ศรีสธุรรม) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
  

   ที ่๑๘๒  / ๒๕๕๙ 


