
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวกานต์พิชา เหมเดโช 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 773 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจิราพร วงศ์สวัสดิ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 774 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวอภิรดี นุ่นวิเชียร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 775 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจินตนา ศุภพงศ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 776 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางพัชราภรณ์ ไชยศร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 777 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางยุพเยาว์ ศรีวะบุตร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 778 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางนัณท์พริณทร์ ปักดอกไม้ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 779 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอรัญญา ชัยจันดี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 780 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางชุติมา เพชรกาฬ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 781 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางภาณีย์ โชติไพรัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 782 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 783 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 784 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางกชกร สิริกัญญกุล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 785 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสมพร ฉาโยทัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 786 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางราตรี ทิพย์โยธา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 787 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาววัชรี หนูพันธ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 788 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวจรรยา ชูเมฆ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 789 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอ านวย เรืองศรี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 790 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจุลีพร บุราสิทธิ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 791 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางพัชรี เทพทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 792 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวจนิสญา อินทระ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 793 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุวัฒนา ไกรนรา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 794 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสลิล สุขแสน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 795 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 796 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวณฌิฏา ศรีกระจ่าง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 797 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวศิริพร พุทธแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 798 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวกมลทรรศน์ ชูแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 799 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาววันนิษา หนูด า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 800 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอาภรณ์ ชัยสวัสดิ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 801 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายวิชาญ พรหมศร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 802 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาววาทินี อยู่ทองอ่อน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 803 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายวิชัย วันพุฒ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 804 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 805 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุจิตรา หนูสิงห ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 806 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเมตตา สุขโต 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 807 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวฉลวย เพ็งคล้าย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 808 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเยาวลักษณ์ วรินทรเวช 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 809 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายด ารงค์ชัย แก้วนพรัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 810 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอมัพร ดวงไสย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 811 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 812 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางชัชฎาวรรณ ชูเนื่อง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 813 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาววารุณี ขุนเจริญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 814 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 


