
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวองัศมุารนิทร ์ พรมแพง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  467  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสภุาพร โคตรวิทย ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  468  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายอาทิต  กนัธินาม 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  469  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายจกัรพงษ ์ กลมล ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  470  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวชมพูนุท ศรภีกัด ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  471  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวพทัธนนัท ์ชะนะชติ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  472  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสชุานาฎ ค าพนินัท ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  473  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวหทยัรตัน ์นาราษฎร ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  474  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางณธิดา แสนภูวา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  475  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวเหมือนไหม ชยัสวสัดิ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  656  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางนนัธิยา พูลเพิม่ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  657  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางจนัทรเ์พญ็  พุทธิวงศ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  658  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายนิติคุณ พลแสน 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  659  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

ว่าท่ีรอ้ยตรภีูวรนิทร ์แสนภูวา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  660  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายอนุชาติ ทองจบ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  661  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวศศธิร  ผาใต ้

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  662  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายเกียรติศกัดิ ์ ไชยฮอ้ย 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  663  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายกิตติรงค ์บุญคง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  664  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางวิพาพรรณ  ดอนจนัทรโ์คตร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  665  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายสมศกัดิ ์พูลเพิม่ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  666  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสรลัชนา มีค าแสน 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  667  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายพนสัเทพ กุลวงศ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  668  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสภุาวด ีผาตะเนตร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  669  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

สามารถ สคุุณพนัธ์ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  670  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางรุ่งทิวา  ค าแฝง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  671  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายสราวุฒ ิ พมิโยธา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  672  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสภุลกัษ ์เสมอสมยั 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  673  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวธญัญรตัน ์ขม้ินเขียว 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  674  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางปารฉิตัร เทียนทิพย ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  675  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางบรรจง  ศรสีนุทร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  676  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวีระศกัดิ ์ มาตยน์อก 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  677  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาววจันีย ์ดอกไมท้อง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  678  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

จกัรพงษ ์แสนทวีสขุ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  679  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางจตุพร  ชยัมูล 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  680  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายชาติสพุงษ ์ภูลาด 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  681  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายเชวงศกัดิ ์ มาตะวงค ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  682  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวอศิรานนัต ์ ฐานะส ุ

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  683  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางจติรามาศ  ค าดบีุญ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  684  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางกลัญภรณ ์ ค าสลีา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  685  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวศศธิร  ผาใต ้

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  686  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวปิยากร  ขนัช่วย 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  687  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวนุจร ีอนิทะวงค ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  688  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวพกัตรพ์ริยิา   ศรสีาร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  689  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางวิรชัยา บุตรสาร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  690  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวจรีนนัท ์ หดัค าหม่ืน 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  691  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสภุาวด ี เหล่าจนัทรอ์นั 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  692  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายธานี แสนโหน่ง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  693  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาววิชชดุา สารกรณ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  694  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวสนัต ์ ผูพงษ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  695  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวุฒพิงษ ์ บดุดคี า 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  696  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวเยาวลกัษณ ์ แสนบญุศริิ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  697  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางดาหวนั มูลเมือง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  698  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวอนุธิดา มะโรงศร ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  699  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายอาทร  พุฒช่อ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  700  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวภทัราภรณ ์ หลอดเหลา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  701  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวุฒไิกร ค าแฝง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  702  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวิทยา มูลเมือง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  703  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายภทัรพล  สรุนิพา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  704  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายฉกาจ  เลี้ยงพรม 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  705  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายชยัฤทธ์ิ   ภูอ่าว 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  706  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวชญัญานุช  ค ามูลสวสัดิ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  707  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวนุชจริา ศรสีภุา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  708  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวศริพิรรณ หวานแท ้

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  709  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางกาญจนา  ทองจบ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  710  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวกาญจนา ศรโีสภา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  711  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวพุธชด ี เขม็ศริ ิ

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  712  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายกฤษณะ ถาบุตร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  713  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางกนิษฐา  ผาสทุร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  714  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวลดัดาวรรณ แกว้ม่วง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  715  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางลกัขณา  โทนุย 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  716  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวมลัลกิา  หงษช์มุแพ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  717  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวจรีาวฒัน ์ แท่นหิน 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  718  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางหนูทิศ  ทวีลาภ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  719  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวศภุลกัษณ ์นยิมพงษ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  720  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

ละเอยีด วงศภ์มิูเมือง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  721  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

ดร.ณฐัชนก เนาวรงัษ ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  722  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวอภิชาภร  หนุนภกัด ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  723  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางปิยะพร  พรมวงั 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  724  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายทวีศกัดิ ์มาลา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  725  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวพเยาว์ โอภาส 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  726  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางขนิษฐา ขนัขวา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  727  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวแพรวนภา องอาจ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  728  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสภุาพร  พลพุทธา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  729  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวอุทุมพร  รอดขนัเมือง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  730  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางรชันี ดุลยแ์สง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  731  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

อญัชล ีพนัธ์ุแวงมนต ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  732  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาววิชญาพร พรมสรุยิ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  733  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวรตัติกาล  การญุ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  734  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายชนิโชติ ศรคี าภู 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  735  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายสรุะชยั นาอุดม 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  736  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางพชัราภรณ ์ ทศัมาล ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  737  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางเทวี  นางาม 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  738  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายธนภณ  อุ่นวิเศษ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  739  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวฐติิชญา  วรรณวลัย ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  740  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวอนุธิดา มะโรงศร ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  741  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวีระยุทธ สรุาชา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  742  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางยุพนิ ศรเีรอืง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  743  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวิรชั ศรบีุญเรอืง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  744  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางวิรชัยา บุตรสาร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  745  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวกาญจนา ศรเีทศ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  746  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวศนัสนีย ์ แซงบุญเรอืง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  747  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวอภิญญา นอ้ยสวุรรณ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  748  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายเชษฐา ทิพยโสต 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  749  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวพทัธนนัท ์ชะนะชติ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  750  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

น.ส.ดวงมาลา พนัธ์หลา้ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  751  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายธีระพนัธ์  ศรนีอัย 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  752  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวราวุฒ ินวลค าสงิห์ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  753  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางเกษร  กิจประเสรฐิ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  754  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวอรพรรณ  คอินิธิ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  755  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายกระบี ่ สกุทน 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  756  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายยรรยง  ปาวะร ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  757  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางกนิษฐา  ผาสทุร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  758  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางวิพาพรรณ  ดอนจนัทรโ์คตร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  759  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางหนูทิศ  ทวีลาภ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  760  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายเมธี สหีาปัน 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  761  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายนฤมิต ภูแสง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  762  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางกรรณกิา ฮามวงศ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  763  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายประหยดั ชยัยะเทียน 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  764  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางพรรณ ี ผลาจติร ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  765  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางปัณณศิา ไชยลอืชา 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  766  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสภุาวด ีผาตะเนตร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  767  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายจกัร ีภูมล ี

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  768  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายพทิกัษ ์พลเยีย่ม 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  769  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวเกษมณ ีอุทาจติ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  770  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางพรทิพา  นนัตะสขุ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  771  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายสามารถ สคุุณพนัธ์ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  772  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายรฐัพงษ ์ประกายสทิธ์ิ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  773  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางรุ่งทิวา  ค าแฝง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  774  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวชลดิา เศษมี 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  775  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสมสมยั  วรรณพรามณ ์

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  776  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสภุลกัษ ์เสมอสมยั 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  777  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวจริาวรรณ  สายวิชยั 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  778  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวบวัมี  เหนือโพธ์ิทอง 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  779  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางบรรจง  ศรสีนุทร 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  780  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาววราภรณ ์ศรมุีล 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  781  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายเฉลยีว สรสทิธ์ิ 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  782  /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวิวฒันช์ยั  จนัทะนุย 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  783  /2564 



 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายกิตติยา วงชาชม 

ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (ผ่านระบบ Acuconference) 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 (นายกานนท์  แสนเภา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี  784  /2564 


