
   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนกร  พันธะศรี  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   01/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเสาวนีย์  ทองพุ่ม  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   02/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายรบชนะ  ป้านภูม ิ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   03/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายประสงค์  เหนือร้อยเอ็ด  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   04/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรังสิมา  บุญมี  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   05/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวนิดา  เบ้าทอง  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   06/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสมพร  เกตุแก้ว  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   07/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสมคิด  โชติศรี  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   08/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพัชรินต์  พลวาปี  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   09/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอติยะ  ศรถีาน  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   10/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสันติ  พรหมทอง  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   11/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางค าไผ่  จันทนิด  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   12/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจารุพัฒน์  อ้วนมะโฮง  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   13/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรุโณทัย  ศิริสมพงษ ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   14/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุปราณี  จันทร์ศิร ิ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   15/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวนิดา  กันหา  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เลขท่ี   16/2565 



   

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพนารัตน์  บุญเลิศ  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรัษฎาภรณ์  ศิริมาตย์  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเทพทิพย์  วิชาเงิน  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุพินิจ  ปะวะลัง  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

ระหว่างวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2565 
 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และมีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สืบไป 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

(นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2
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