
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุธารัตน์ รัตนคช 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 723 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางละม่อม เฉวียงหงส ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 724 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายบุญพา ยานพะโยม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 725 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางปดิวรัดา ณ อุบล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 726 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวธัญญรัตน์ มาลากาญจน ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 727 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวประสาทพร ด้วงคต 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 728 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางโสภา ฤทธิเดช 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 729 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจ ารัส หนูหลง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 730 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุมนรัชต์ ลักษณะ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 731 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวฉลองศรี แซ่ชิน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 732 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวทิพย์วรรณ จันทรักษ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 733 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเสาวลักษณ์ โกศัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 734 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางรัญจวน นิลสุข 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 735 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 736 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 737 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายวิชาญ ศรีหะรัญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 738 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางศิริ สุขกรี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 739 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสายตา น าแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 740 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสารภี ศรีสว่าง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 741 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายอารักษ์ ยอดรักษ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 742 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเกศินี หนูอุดม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 743 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสายนที พุทธโร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 744 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจันทร์ประดับ บาลทิพย ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 745 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวกาญจนา จิตตะโสภา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 746 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจันทนา พุฒเจริญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 747 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางมยุรี เมืองทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 748 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 749 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางปุณณดา ไกรพลรักษ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 750 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจิรา จันทร์ทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 751 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายช านาญ ทิพย์เพ็ง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 752 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางกฤติกา อยู่พิทักษ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 753 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางนัยนา แก้วสวัสดิ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 754 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจ ารอง จันทร์ด า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 755 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวปิยพุทธิ กิตติสุภารัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 756 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวลักษณี ทองจินดา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 757 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวอุษณีย์ สัตยนนท์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 758 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางพันธิตรา เชื้อพลพิชัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 759 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอภินันท์ ส่งแสงรัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 760 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายมาณัธสร กาญจนประทุม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 761 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวปนุจสิกฐา ด้วงรุ่ง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 762 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวพัชรินทร์ เพชรจ ารัส 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 763 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางกัลยา พลายชุม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 764 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวอารีย์ ทองคง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 765 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจรียา พิศแลงาม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 766 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 767 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจ าเรียง ทรัพยาสาร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 768 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายจรูญ เชาวลิต 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 769 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวธิดารัตน์ แสงสีด า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 770 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวพะเยาว์ หอมเกต ุ

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 771 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางมลิวรรณ ทองป้อง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 772 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 


