








   

  
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายส าเริง   กุลส าโรง  
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

ตามโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม”  

  ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕64 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   ๒4  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

( นายประยูร   ยันประเวช ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 



  
 

 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางส าเนียง   ตาลพุดซา 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

ตามโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม”  
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ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   ๒4  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

( นายประยูร   ยันประเวช ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 



   
  

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสมจิต  หมวดสันเทียะ   ต าแหน่ง  เจ้าพนกังานธุรการ 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

ตามโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 



 
  

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอารีย์  หนูสันเทียะ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
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ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
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( นายประยูร   ยันประเวช ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 



 

 
  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสมพงษ์  ท าดี   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกอบกุล  เตมิขุนทด  ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
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( นายประยูร   ยันประเวช ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 
 



 
 

 
  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภิญญาภัชญ์   ค าก าพุด   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
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( นายประยูร   ยันประเวช ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 



 

 
  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพรไชย  วัชรวิศิษฏ์  ต าแหน่ง  ผอ.โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสมคิด  จิตละม่อม  ต าแหน่ง  ผอ.โรงเรียนดอนน  าใสวิทยา 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
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( นายประยูร   ยันประเวช ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 


