
 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๑๙๔/ ๒๕๖๔ 

นางสาวหทยัทพิ จนันา 

หอ้งเรยีน อนบุาลสองถึงสาม  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๑๙๕/ ๒๕๖๔ 

นางศศิธร เอื้อใจ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่ง  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๑๙๖/ ๒๕๖๔ 

นางสาวอมุาพร ทรงประดิษฐ์ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่อง  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๑๙๗/ ๒๕๖๔ 

นางสาวรัตนวด ีทองนพ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ามถงึสี่  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๑๙๘/ ๒๕๖๔ 

นางสาวศิริพร คนมั่น 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้า  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๑๙๙/ ๒๕๖๔ 

นางสดุใจ วรานนท์ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่ก  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๐/ ๒๕๖๔ 

นางอรณุวรรณ เดชอัมพร 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีห่นึง่  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๑/ ๒๕๖๔ 

นายอคัรเดช เจษฎาสริิ 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีส่อง  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๒/ ๒๕๖๔ 

นายเกรยีงศักดิ ์เอื้อใจ 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีส่าม  โรงเรยีน วดัพรหมเพชร 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๓/ ๒๕๖๔ 

นางสาววนิดา จตินอ้ย 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่ง  โรงเรยีน วดัท่ามะปราง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๔/ ๒๕๖๔ 

นางสาวกนกวด ีจันทรง์าม 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้า  โรงเรยีน วดัท่ามะปราง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๕/ ๒๕๖๔ 

นางสาวนภิาพร หมืน่ยทุธ 

หอ้งเรยีน อนบุาลสอง  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๖/ ๒๕๖๔ 

นางสาวมณเฑียร นยิมเอื้อ 

หอ้งเรยีน อนบุาลสาม  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๗/ ๒๕๖๔ 

นางสาววรรณนิภา หาญวรีกลุ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่ง  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๘/ ๒๕๖๔ 

นางสาวจฑุาทพิย์ เจรญิยิ่ง 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่อง  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๐๙/ ๒๕๖๔ 

จา่เอกสมจติ ผลิพชื 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่าม  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๐/ ๒๕๖๔ 

นางสาวประภสัสร นิลชิต 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๑/ ๒๕๖๔ 

นางสาวเรณู ดวงศรี 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้า  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๒/ ๒๕๖๔ 

นางสาววรรณา ศรีจนัทรา 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่ก  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๓/ ๒๕๖๔ 

นางณฐัณิชาช์ มัง่คัง่ 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีห่นึง่  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๔/ ๒๕๖๔ 

นางเขมจริา ธานินทราวัฒน์ 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีส่อง  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๕/ ๒๕๖๔ 

นางสาวประเทอืงพร แสงสง่ 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีส่าม  โรงเรยีน วดัเกาะกา 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๖/ ๒๕๖๔ 

นางพิชาภคั ทนเสถยีร 

หอ้งเรยีน อนบุาลสอง  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๗/ ๒๕๖๔ 

นางสาวปวณีา รกัหน้าที่ 

หอ้งเรยีน อนบุาลสาม  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๘/ ๒๕๖๔ 

นางสาวธนาวรรณ มุ่งมงคล 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่ง  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๑๙/ ๒๕๖๔ 

นางสทุธสิา วรธรรมพนิิจ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่อง  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๐/ ๒๕๖๔ 

นายสมพร รักษาศิลป์ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่าม  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๑/ ๒๕๖๔ 

นางสาวพมิศิร ิเทียนศรี 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่าม  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๒/ ๒๕๖๔ 

นางวนิภา มุ่งหน้าที่ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๓/ ๒๕๖๔ 

นายพีระพนัธ์ บานเย็น 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๔/ ๒๕๖๔ 

นางสาวสนุิษา หอมลำดวน 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้า  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๕/ ๒๕๖๔ 

นางฐิติมาพร แดงประเสรฐิ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่ก  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๖/ ๒๕๖๔ 

นางรุ่งรัตน์ คงคา 

หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนเดก็พเิศษ  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๗/ ๒๕๖๔ 

นางสทุธสิา วรธรรมพนิิจ 

หอ้งเรยีน หอ้งสมุด  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๘/ ๒๕๖๔ 

นางสาวพมิศิร ิเทียนศรี 

หอ้งเรยีน หอ้งสมุด  โรงเรยีน บ้านดงแขวน 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๒๙/ ๒๕๖๔ 

นางสาวรัตนาภารณ์ จนัทอนธมิกุ 

หอ้งเรยีน อนบุาลสองถึงสาม  โรงเรยีน วดัหนิเนนิแร ่(เหมยากรนสุรณ)์ 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๐/ ๒๕๖๔ 

นางสาวปณิฑริา สวา่งเวยีง 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่งถึงสาม  โรงเรยีน วดัหนิเนนิแร ่(เหมยากรนสุรณ)์ 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๑/ ๒๕๖๔ 

นางสาวเรวด ีจิตรีเนื่อง 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่ถึงหก  โรงเรยีน วดัหนิเนนิแร ่(เหมยากรนสุรณ)์ 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๒/ ๒๕๖๔ 

นางสาวสมิลิัน เกตุขวญัชัย 

หอ้งเรยีน อนบุาลสองถึงสาม  โรงเรยีน อนบุาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบเนเกาะหวาย) 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๓/ ๒๕๖๔ 

นางเกื้อลณภสั นิลชิต 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่ง  โรงเรยีน อนุบาลอำเภอปากพล ี(ชมุชนบเนเกาะหวาย) 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๔/ ๒๕๖๔ 

นางสาวเมธาวี สรอ้ยอึ้ง 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่อง  โรงเรยีน อนบุาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบเนเกาะหวาย) 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๕/ ๒๕๖๔ 

นางทติมา นิลชติ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่าม  โรงเรยีน อนุบาลอำเภอปากพล ี(ชมุชนบเนเกาะหวาย) 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๖/ ๒๕๖๔ 

นางธนัญญา วิลัยวัน 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่  โรงเรยีน อนบุาลอำเภอปากพล ี(ชมุชนบเนเกาะหวาย) 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๗/ ๒๕๖๔ 

นางสาววรญัญา ประเสรฐิศิลป์ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้าถึงหก  โรงเรยีน อนบุาลอำเภอปากพล ี(ชุมชนบเนเกาะหวาย) 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๘/ ๒๕๖๔ 

นางสาวสกุญัญา ปิยเฉลมิชัย 

หอ้งเรยีน อนบุาลสอง  โรงเรยีน บ้านโคกสว่าง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๓๙/ ๒๕๖๔ 

นางสาวอรพินท ์สขุช่วย 

หอ้งเรยีน อนบุาลสาม  โรงเรยีน บ้านโคกสว่าง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๐/ ๒๕๖๔ 

นางวรรณภา แช่มชี่น 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่ง  โรงเรยีน บ้านโคกสว่าง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๑/ ๒๕๖๔ 

นางสาวกุลธิดา คนเสงี่ยม 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่อง  โรงเรยีน บ้านโคกสว่าง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๒/ ๒๕๖๔ 

นางสาวสพุตัรา ปินะการัง 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่าม  โรงเรยีน บ้านโคกสว่าง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๓/ ๒๕๖๔ 

นางสาวเบญจวรรณ มรกตพรรณ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่  โรงเรยีน บ้านโคกสวา่ง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๔/ ๒๕๖๔ 

นายชาญ วงัยายฉิม 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้า  โรงเรยีน บ้านโคกสวา่ง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๕/ ๒๕๖๔ 

นายปฏวิตัิ มลูศรี 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่ก  โรงเรยีน บ้านโคกสวา่ง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๖/ ๒๕๖๔ 

นางวนิดา แสวงนิล 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีห่นึง่  โรงเรยีน บ้านโคกสวา่ง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๗/ ๒๕๖๔ 

นางสาวสริริัตน์ กญุชร 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีส่อง  โรงเรยีน บ้านโคกสวา่ง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๘/ ๒๕๖๔ 

นายนรรัตน์ นรุัตน์ 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีส่าม  โรงเรยีน บ้านโคกสวา่ง 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๔๙/ ๒๕๖๔ 

นางสาวรัชวรรณ รตันวงษ์ 

หอ้งเรยีน อนบุาลสองถึงสาม  โรงเรยีน วดัลำบวัลอย 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๐/ ๒๕๖๔ 

นางสริพิร คำสกุล 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่ง  โรงเรยีน วดัลำบวัลอย 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๑/ ๒๕๖๔ 

นายสมัย คนซือ่ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่องถึงสาม  โรงเรยีน วดัลำบวัลอย 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๒/ ๒๕๖๔ 

นางสาวรัตติกาล แสนสขุ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่  โรงเรยีน วดัลำบัวลอย 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๓/ ๒๕๖๔ 

นางสาวชลิดา พเิชฐสทิธิกลุ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้าถึงหก  โรงเรยีน วดัลำบัวลอย 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๔/ ๒๕๖๔ 

นางสาวณัฐฐนันท ์แกว้พวง 

หอ้งเรยีน อนบุาลสองทับหนึง่  โรงเรยีน วนัคร ู๒๕๐๔ 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๕/ ๒๕๖๔ 

นางสาวณัฐฐนันท ์แกว้พวง 

หอ้งเรยีน อนบุาลสามทับหนึง่  โรงเรยีน วนัคร ู๒๕๐๔ 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๖/ ๒๕๖๔ 

นายศกัดิส์ทิธิ์ นิลชิต 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่งทับหนึ่ง  โรงเรยีน วนัคร ู๒๕๐๔ 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๗/ ๒๕๖๔ 

นายศกัดิส์ทิธิ์ นิลชิต 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่องทบัหนึ่ง  โรงเรยีน วนัคร ู๒๕๐๔ 

 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๘/ ๒๕๖๔ 

นายสราวุธ บวันพ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ามทบัหนึ่ง  โรงเรยีน วนัคร ู๒๕๐๔ 

 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๕๙/ ๒๕๖๔ 

นายสราวุธ บวันพ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ีท่ับหนึง่  โรงเรยีน วนัคร ู๒๕๐๔ 

 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๐/ ๒๕๖๔ 

นางสาวพขัรกรณ์ เขียวนรภยั 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้าทับหนึง่  โรงเรยีน วนัคร ู๒๕๐๔ 

 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๑/ ๒๕๖๔ 

นางสาวพขัรกรณ์ เขียวนรภยั 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่กทบัหนึง่  โรงเรยีน วนัคร ู๒๕๐๔ 

 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๒/ ๒๕๖๔ 

นางสาวชุติมา เพราะสำเนียง 

หอ้งเรยีน อนบุาลสอง  โรงเรยีน วดัโพธิ ์



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๓/ ๒๕๖๔ 

นายววิัตรธนารณ์ บญุกิม 

หอ้งเรยีน อนบุาลสาม  โรงเรยีน วดัโพธิ ์



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๔/ ๒๕๖๔ 

นางสาวศุศิรา จกัรแ์กว้ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่ง  โรงเรยีน วดัโพธิ ์



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๕/ ๒๕๖๔ 

นางสาวญาณิศา หอมขจร 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่อง  โรงเรยีน วดัโพธิ ์



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๖/ ๒๕๖๔ 

นางสาววไิลวรรณ บตุรศรี 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่าม  โรงเรยีน วดัโพธิ ์



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๗/ ๒๕๖๔ 

นางพเยาว ์สขุพูล 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่  โรงเรยีน วดัโพธิ ์



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๘/ ๒๕๖๔ 

นางสาวนภิาภทัร วรรณาสยี์ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้า  โรงเรยีน วดัโพธิ ์



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๖๙/ ๒๕๖๔ 

นางสาวเมวด ีพรมศิริ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่ก  โรงเรยีน วดัโพธิ ์



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๐/ ๒๕๖๔ 

นางสาวพรทวิา เชยรกัษา 

หอ้งเรยีน อนบุาลหนึง่ถึงสอง  โรงเรยีน วดันาหนิลาด 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๑/ ๒๕๖๔ 

นางเพ็ญผกา อัตตเจรญิวงศ์ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่งถึงสอง  โรงเรยีน วดันาหนิลาด 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๒/ ๒๕๖๔ 

นายวันเฉลิม สมุรมั 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่าม  โรงเรยีน วดันาหนิลาด 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๓/ ๒๕๖๔ 

นางสาวจรรญพร ราชวิชา 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีส่ี่  โรงเรยีน วดันาหนิลาด 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๔/ ๒๕๖๔ 

นายวิศาล แดงประเสรฐิ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้า  โรงเรยีน วดันาหนิลาด 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๕/ ๒๕๖๔ 

นางสาวพชรวัณย ์วงษ์อินทร์ 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่ก  โรงเรยีน วดันาหนิลาด 



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๖/ ๒๕๖๔ 

นางสาวประภาภรณ์ วงัยายฉิม 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่นึ่งถึงสี่  โรงเรยีน บ้านบุ่งเข ้



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๗/ ๒๕๖๔ 

นางวิชุดา เหนือเกาะหวาย 

หอ้งเรยีน ประถมศึกษาปทีีห่้าถึงหก  โรงเรยีน บ้านบุง่เข ้



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๘/ ๒๕๖๔ 

นางสาวธนัน พระอามาตร์ 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีห่นึง่  โรงเรยีน บ้านบุ่งเข ้



 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหอ้งเรยีนคณุภาพ 
  

 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ และรกัษาเกยีรตคิณุความดีนีไ้วส้ืบไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 (นายเสร ีขามประไพ) 
  ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

เลขที ่ ๑๒๗๙/ ๒๕๖๔ 

นายปญัญา ยังใหผ้ล 

หอ้งเรยีน มัธยมศกึษาปทีีส่องถึงสาม  โรงเรยีน บ้านบุ่งเข ้



 


