
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 673 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางบุญช่วย ค าเจริญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 674 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางวิลญา ชูช่วย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 675 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางณัฐนันท์ จิ้วบุญช ู

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 676 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายนพปฎล แสนเรือง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 677 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเปรมจิต ภริตานนท์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 678 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุพรรณี รักช่วย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 679 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวศศิธร ชูอินทร์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 680 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุวีรยา ทองประดิษฐ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 681 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเพ็ญแข ชูสง่า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 682 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเอมอร สุวรรณขาว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 683 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสมหมาย บัวจันทร์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 684 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายกิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 685 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 686 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายประพัฒน์ ก าลังเกื้อ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 687 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางบุษกร สุวรรณรัตน์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 688 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางมณฑกานต์ ตลึงจิตร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 689 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเตือนจิตร เดชพรหม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 690 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาววนิดา คลิ้งเคล้า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 691 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางกษมา แร่ทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 692 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางคุณศรี ศรีพิทักษ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 693 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางกาญจนา เลิศล้ า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 694 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางมยุรฉัฑฐ เก้ือนุ้ย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 695 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสดศรี แผ่นทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 696 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสายทิพย์ ประพฤติชอบ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 697 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวรมย์ชลี บุตรกริม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 698 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 699 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางศุภวรรณ สวนจันทร์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 700 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวนวรัตน์ บัณฑิตพนาไลย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 701 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางเกษฎา ทั่วด้าว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 702 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสาลิพร เจริญรูป 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 703 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวขวัญตา คงเสือ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 704 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 705 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจิราภรณ์ ถนอมสิน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 706 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางนราวดี เมืองจีน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 707 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางธนาภรณ์ กรรณิการ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 708 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางอ านวย รักเถาว์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 709 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายภัควัฒน์ ช่วยด้วง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 710 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นายอภิชาติ ขาวเผือก 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 711 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางประไพศรี ทองด า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 712 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางปราณี ชูรอด 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 713 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางนบชนก พรหมสะอาด 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 714 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวปวีณา เพชรรัตน ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 715 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 716 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสุนิสา เพ็งชัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 717 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางจุลี ศรเพ็ชร์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 718 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางสายใจ รักประสูตร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 719 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางพิมพ์พิศา สังฆะประดิษฐ์ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 720 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางวันดี สัจจากุล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 721 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 

นางรพีพรรณ เพ็ชรสีทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 722 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยกุต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรยีนการสอน 


