
 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางปรียา บญุใหผ้ล 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 865 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางฐิรกานต์ สุขยา 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 866 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายประเสริฐ ส้มเขียวหวาน 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 867 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสุจติรา ธานีรัตน์ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 868 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายธเนศ บัวแกว้ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 869 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวพวงรัตน ์สุขชุม 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 870 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสุนันทิยา ปรชีารัตน์ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 871 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสุนทร ผุดม ี

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 872 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายจีระวัฒน์ ศรแีก้วณวรรณ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 873 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 874 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางกรกานต์ เรืองอินทร ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 875 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายเจริญ บุษบงกรด 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 876 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสมศักดิ์ บัวชมุ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 877 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 878 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายวิรัช หัตถประดิษฐ ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 879 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายนริศ อินนุรักษ์ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 880 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางศิริรักษ์ เกิดขุมทอง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 881 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางรัศมี บุญฃ่วย 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 882 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายทีปกร มุสิกะปาละ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 883 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางณัฐนันท์ เดชารัตน์ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 884 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางอุไรวรรณ รัตนสิงห ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 885 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางปราณี หนูทอง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 886 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวศรีเพ็ญ กาญจนะกําเหนิด 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 887 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายกุลชร มุสิแกว้ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 888 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายมนัส เพชรชชู่วย 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 889 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสุมลรัตน์ จิตเที่ยง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 890 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายระวิ อุไร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 891 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายกิตตพิันธ์ ทองดีเพง็ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 892 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสงบ ศรทอง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 893 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 894 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางนาถยา ช่วยไชยศร ี

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 895 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายอุทัย ขวัญขํา 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 896 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายศรัณย์  รักบุรี 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 897 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวเบญจมาศ เหมือนเสน 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 898 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสุรนันท์ โขมรัตน ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 899 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายอภิชาติ อุปการ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 900 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางศรีรัตน์ บํารุงชาติ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 901 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางหวันสนา จอมประดิษฐ ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 902 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวกิตติมา จิ๋ว 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 903 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางศิริวรรณ ธุระเจน 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 904 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 905 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายไมตรี ไชยศร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 906 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางรัชนี สุขสวสัดิ ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 907 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวนริษา จงไกรจักร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 908 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางจิรภา ชูกูล 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 909 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายธวัชชัย กลิ่นมณี 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 910 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางจิตรา ยอดแก้ว 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 911 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายอํานวย ส่งทวน 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 912 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสมพงศ์ จงจิตร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 913 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางมณฑา คงเกตุ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 914 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางจันทิมา หมวดทอง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 915 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางจุติพร ชาญณรงค ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 916 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางเครือวัลย์ แกว้ผ่อง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 917 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสุดใจ กังสกุุล 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 918 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสกล จรุงกจิสิทธิกลุ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 919 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสุจติรา คมวินัย 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 920 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางปภากร รัสมะโน 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 921 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางระเบียบ สุขมิง่ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 922 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวรัตนารมย์ อนุจันทร ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 923 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวฤทัยวรรณ สรพนาวิวัฒน ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 924 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสุชัย เจริญพรภักดิ์ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 925 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ ์

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 926 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายประจันทร์ วัฒพรหม 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 927 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายอรุณ ด้วงปาน 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 928 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางอวยพร  นาคะ 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 929 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นายสมพงษ์ เทพนิมิตร 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 930 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 



 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30  กันยายน 2557 

นางจินตนา ใจตรง 

ณ โรงแรมแกรนด์เซาธเ์ทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 931 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 


