
       เลขที่  ๓๙๗๕  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางสาวปยิรตัน์ หอมเนียม 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๗๖  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายภัคนันท์  กัญญาศร ี
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๗๗  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางสาวณภัทร จันทะบุตร 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๗๘  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางสาวกมลนภา  ประทุมแก้ว 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๗๙  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายชติ  ตาติยะ 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๐  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางลิตภัทร  ตรงใจ 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๑  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายกมล  น้ิวน้อย 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๒  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๓  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางพูนสุข  แย้มช ู
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๔  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายธนทัต   นามวัฒน์ 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๕  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางมณีรตัน์  คงใจดี 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๖  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางสาวนัญญา  ชมหม่ืน 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๗  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายพันธวัช สมบูรณ์ 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๘  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายกณวรรธรธน์ พลสิม 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๘๙  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางสมพร  พรหนองเสน 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๐  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายสุพร วุฒิยา 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๑  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางนัยนา  อนงคช์ยั 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๒  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายโฆษิตติภูมิ  แสงทอง 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๓  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายเพ่ิมศักด์ิ  อรโมน 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๔  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๕  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางจิตพร ศิรโิฉม 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๖  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายนฤพนธ ์พิเนตรบูรณะ 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๗  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางสาวรวิพร  ติราวรมัย์ 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๘  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายอิสระ  ปยุะติ 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๓๙๙๙  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายอนุศักด์ิ  ไชยปลุะ 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๔๐๐๐  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางพูนสุข  แย้มช ู
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๔๐๐๑  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายอภิชาติ  แสงสว่าง 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๔๐๐๒  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นายเทพฤทธิ ์ ศรฤีทธไิกร 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



       เลขที่  ๔๐๐๓  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางเบญญา ศรดีารา 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 



 
       เลขที่  ๔๐๐๔  /๒๕๖๑ 

มอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ขอให้พัฒนาการศึกษา  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 

นางศิรมิงคล  ทนทอง 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA ๒๐๑๘ 
ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมปราสาททอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 


