
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางวรรณทัย เพชรภักดี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 623 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุภัชชา รักษาแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 624 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางขวัญศิริ อินทฤทธิ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 625 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 626 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางชญานิศ คงหอม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 627 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุพิชญา เฉลิมวรรณ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 628 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวเย็นฤดี มากคงแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 629 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุเชาวนี รัตนพันธุ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 630 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางนารี เล่นทัศน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 631 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเพชรี นาคแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 632 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวรอซานี อนุพันธ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 633 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเบญจพิศ พรหมสุวรรณ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 634 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวปรีดา ชูขันธ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 635 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางประภา บ ารุงเสนา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 636 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางระริ่น ภักดี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 637 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวจินตนา แวน่เซ่ง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 638 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายอนุชิต จิตนุกูล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 639 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจุฑาภรณ์ ทองคงแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 640 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจุฬารัตน์ วุฒิมานพ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 641 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 642 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายสมศักดิ์ ธราพร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 643 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางรานี เทพหน ู

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 644 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธุ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 645 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวลัดดา แสงจันทร์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 646 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายศุภชัย มากมา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 647 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางข้องทิพย์ มีแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 648 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุวิมล ไชยถาวร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 649 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางมณฑิรา วัฒนา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 650 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางศุทธวีร์ ตันอุ๋ย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 651 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางวนิดา สาลีพันธ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 652 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายหยา ชายภักตร์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 653 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางรุจิรา จิตติมงคล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 654 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอารยา บุญส่อง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 655 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจ าลอง บุญกาญจน ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 656 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางไพเราะ ศรีมีชัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 657 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอมลพรรณ สามัคคี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 658 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายปองเดช รัตนวงศ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 659 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุภัทรา เลือดฉิม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 660 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุภาพร เพิ่มศิริ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 661 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางกุลวดี จินดาวัฒน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 662 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสิริวรรณ นนตร ี

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 663 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวอุไร ขาววงศ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 664 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายวีระ พิเคราะห์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 665 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางวันเพ็ญ ทองบัว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 666 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวจิราวรรณ บัวเกต ุ

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 667 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสารภี จินพันทัง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 668 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายจ าลอง ศิลารัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 669 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางผ่องศรี ศรีมีชัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 670 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางวิภาวรรณ ซุ่นอินทร ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 671 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางนฤมล จันทร์มณี 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 672 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 


