
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 366 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 367 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาววิจิตรา ชูพันธ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 368 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายวิโรจน์ พิเคราะห ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 369 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 370 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสมพงษ์ ศรีจันทร ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 371 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางจารุวรรณ จุลพูน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 372 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางวรรณา เมืองแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 373 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายอมรศักดิ์ บุญวงศ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 374 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสุภาวดี ฤทธิจักร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 375 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายเจนวิทย์ ฉลาด 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 376 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางจิรายุ  สุวรรณา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 377 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายเอกตวัน เลิศไกร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 378 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสุเทพ เรืองคล้าย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 379 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 380 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุลีลา สาระพงศ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 381 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 382 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายณปวร คงทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 383 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายจรัญ แดงชูช่วย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 384 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวศรีสุดา บุญแสวง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 385 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายช านาญ น านาผล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 386 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวติรณันต์ ชูรักษ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 387 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวอุไร นิตย์ปราณ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 388 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายณรงค์ ทองเทพ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 389 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายศรายุทธ นุ่นนา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 390 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายวิโรจน์ เจ้ยชุม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 391 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวจริยา ตะลังวิทย์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 392 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสุดา จันทร์สุรางค์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 393 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 394 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายเสรี เสนเกตุ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 395 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 396 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายธีรพล ชนะภัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 397 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายปณิดล ปานช่วย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 398 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายมานิตร จิตจ า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 399 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสุวัฒน์ สุทิน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 400 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายวิชิต จ าปีพันธ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 401 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายอุดมศักดิ์ จันทร์จ าปา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 402 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวนิธิมา พรมจันทร์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 403 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสุนิตา คงทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 404 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายปรีชา มุสิกอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 405 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายอดิศร รอดเหลื่อม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 406 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายธาตรี สารวงค์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 407 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางกฤติยา สุขเรือง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 408 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางกรรณิกา นิ่มนวล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 409 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายโสภณ แย้มช่วย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 410 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวฐิติชญา รัตนมณี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 411 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสุชาติ มากช่วย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 412 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายไพศาล นิมิตสมสกุล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 413 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายณัฐ นนทะเสน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 414 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายเจริญ เรืองรอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 415 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายวินัย ก าจรฤทธิ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 416 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายโชคดี ใจแน่ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 417 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสุนทรี ใจห้าว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 418 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางนัจญ์ดา บิลตะเย็บ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 419 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายอิลยาส หมากปาน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 420 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายไพโรจน์ มากจันทร ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 421 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวมณฑิตา แสงเดช 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 422 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายช านาญ รอดเรืองฤทธิ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 423 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายธิติภัทร ไพช านาญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 424 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายเอกอนันต์ มงคล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 425 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายวินิชย์ ทองประศรี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 426 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 


