
 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 815 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวจีระภา บุญไชย 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 816 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางพยอม ฤทธิชาญชัย 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 817 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายคมสันติ คงเส้ง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 818 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางพิศมัย เชาวลิต 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 819 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายจารุวัฒน์ เขยีวกุ้ง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 820 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสุดา ถีระแก้ว 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 821 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางชัชฎาภรณ์ เกียกสงูเนิน 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 822 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางรัตนา ไตรยวงศ์ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 823 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร พุทธขาว 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 824 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางธนิตา รัตนจามิตร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 825 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายวิรัตน์ จันทรค์ง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 826 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวสุมนทิพย์ งามผ่องใส 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 827 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวยุพาวดี ศรีพรหม 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 828 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายดํารงศักดิ์ ธานีรัตน ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 829 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางอุไร สุขวนิช 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 830 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายเฉลียว อินทร์แป้น 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 831 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายธนวัฒน์ จิตต์ภักด ี

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 832 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 833 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายขจร สายทอง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 834 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสาโรจน์ สาเหล ้

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 835 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายธาตรี ทิพย์มโนสงิห ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 836 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวธารารัตน์ จิตต์ตรง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 837 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวจริยา ลลีะหุต 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 838 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางอุษาวรรณ์ นราชัย 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 839 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสิริมนต์ นาคเกิด 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 840 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสุธิพร บญุยะหัต 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 841 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายยศพล ชาตโิรจันทร ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 842 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางรองรัตน์ รักษาพล 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 843 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวพ.พิรพทัร อ่ิมสีสด 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 844 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางเอ้ือมพร รุ่งตํานาน 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 845 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายกรี เยาว์นุ่น 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 846 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางศิริยา นาฑ ี

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 847 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายฐานันท ขวญัเมือง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 848 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสมจิตร คงทองเอียด 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 849 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 850 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 851 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายอดิศักดิ์ เชาวนวาที 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 852 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางอารี ใจเย็น 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 853 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางประทปี หมวดจันทร ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 854 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวศศินา ช่อเพชร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 855 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายวีรพล ปานกอง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 856 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายวินิตย์ สอนเสริม 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 857 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสมชาย วรรณวาส 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 858 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายนิคม ตุลารักษ ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 859 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางวิพู ศรีเพิ่ม 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 860 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวรัชนีวรรณ บํารุงภักดิ ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 861 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสุทธิชัย สุขสม 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 862 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายทศพร ทองคําชุม 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 863 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายไพจิตร แหวนเพชร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 864 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 


