
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสุพิชญา เฉลิมวรรณ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 1 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสุจิตรา จันทรัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 2 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายอรุณ ไชยวรรณ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 3 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางจินตนา บญุพอก 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 5 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวเจริญพร สุวรรณรัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 6 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวนันทวนั นาคขวัญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 7 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 8 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวหทัยทิพย์ จิตจ า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 9 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายพิชาภพ ศรีทองมาศ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 10 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสุภาณี ไกรเทพ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 11 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวปรัศนี เสนารัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 12 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางศุภกาญจน์ พรหมศร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 13 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายประเสริฐผล ริยาพันธ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 14 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางนันทนัช ทองอยู่ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 15 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวจงกล บุญรอด 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 16 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวธัญวรรณ อินทรสุวรรณ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 17 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายปิติ บุรีภักดี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 18 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางอัจฉรา ไชยทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 19 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวชัชฏา มากแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 20 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายทศพร ทองค าชุม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 21 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายประเสริฐ หนูชุม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 22 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 23 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสุจารีย์ กุลเทศ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 24 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางจิราภรณ์ กวีพันธ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 25 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวสมพร ฉาโยทัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 26 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวธัญญารัตน์ รัตนะอยวิโรจน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 27 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาริศา คงมี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 28 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวปรียฉัตร คงฉิม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 30 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางวันนา ไชยโย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 31 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายนิพนธ์ มณีปรีชา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 32 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 33 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวสุวิมล อ้นทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 34 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวสุดา จิตรวิบูลย์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 35 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 36 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวละมัย ธารเนตร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 37 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นางสาวจุฑารัตน์ หนูทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 38 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 39 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2557 

นายบัณฑิต พรหมณะ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 40 /๒๕๕๗ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android” 


