
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางล าพูน เบอรน์ารด์ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1006 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวศศธิร  ผาใต ้

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1007 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายรชานนท ์ ลเีพญ็ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1008 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวธญัญรตัน ์ขม้ินเขียว 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1009 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวณฐมน  ชยัสว่าง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1010 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวร าไพ วงษค์ าซาว 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1011 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสภุาพร เชื้อค าเพง็ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1012 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางบานเยน็  สงิหจ์นิดา 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1013 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวกรรณกิา  บุตรชาติ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1014 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายศกัดา ส่องศริ ิ

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1015 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสภุาวด ีผาตะเนตร 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1016 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวีระชาติ ทะแยง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1017 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวศมาภรณ ์ปัชชามาตร 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1018 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวอมรรตัน ์ โคตรชมภู 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1019 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายเจษฎา ขามรตัน ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1020 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายสนัติ แซงบุญเรอืง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1021 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาววิภาดา ค าผาย 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1022 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวชนิมนา อนิทรกัษา 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1023 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางปิยนุช  ดวงด ี

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1024 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

ว่าท่ีรอ้ยตรสีมประสงค ์ บุญวงศ ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1025 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวีรยุทธ ชานยั 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1026 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวหทยัรตัน ์นาราษฎร ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1027 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวบุษราภรณ ์ กองรตัน ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1028 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางชลธิชา   นามวงษ ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1029 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางรชันี  ดุลยแ์สง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1030 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายสภุกรษิบ ์ แกว้รอด 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1031 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางธมลวรรณ  แกว้รอเ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1032 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายธวชัชยั  กุนเสน 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1033 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสดุารตัน ์เคนมี 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1034 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางกมลทิพย ์ คนิาพทิย ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1035 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายณฐัพล  พนนัชยั 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1036 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางอรญัญา  สารกิา 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1037 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวชลธิชา  มสัยามาตย ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1038 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวณฐัปภสัร ์ศรรีองเมือง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1039 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวกรรณกิาร ์มนัปาฏ ิ

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1040 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายธวชัชยั  อนิทขีณ ี

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1041 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวุฒพิงศ ์อุดชาขน 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1042 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางวีชญา สวุรรณรอด 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1043 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางดรณุ ี ไชยมานนัท ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1044 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 0 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 242606 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายวิทยา มูลเมือง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1045 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายทวีศกัดิ ์ มาลา 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1046 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางดาหวนั มูลเมือง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1047 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางจรีนนัท ์ละคร 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1048 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

ชลธิชา ประเสรฐิ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1049 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวเสาวภา กาญบุตร 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1050 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวสนุทรนิทร ์ปานทวี 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1051 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายสธิุนนัท ์ ภกัดวุีฒ ิ

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1052 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นายชลธร  จนิดา 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1053 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวจรีนนัท ์มณรีตัน์ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1054 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวกรรณกิา โสมชยั 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1055 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางรุ่งทิพย ์วงคภ์ูมี 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1056 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาววิมลทิพย ์ แสนมิตร 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1057 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวปิติยา ทีฆะวราสกุล 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1058 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางวิชดุา สมเทพ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1059 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางวิพาพรรณ  ดอนจนัทรโ์คตร 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1060 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางพรทิพา  นนัตะสขุ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1061 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางรุ่งทิวา  ค าแฝง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางจารณุ ีค ามี 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           

 

เลขท่ี 1063 /2564 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางวิภาพรรณ  อุณาพรหม 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางเสาวลกัษณ ์ ไกรศวร 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางปิยวรรณ หอมสมบตัิ 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นฐัธิชา  สกุีลนาวา 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางพชัรษิา  เงนิโพธ์ิกลาง 

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เกียรตบิตัรฉบบันี้ให้ไวเ้พื่อแสดงว่า  

นางสาวกาญจนา ลุนสะแกวงศ ์

       ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
(ผ่านระบบ Acuconference) 

วันท่ี 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

 
ขอให้มีความสขุสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                                                                                                                                       

   
 
                                  

  
 

 (นายกานนท์  แสนเภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาหนองคาย                           
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