
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายเชิญ จีนชาวนา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 316 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 317 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสมพร วัชรกาฬ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 318 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายอรุณ ไชยวรรณ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 319 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 320 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสมใจ จันสุกส ี

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 321 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 322 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางกิจทยา ปานเผือก 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 323 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสุวรรณา สุนทรพจน ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 324 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายจเร เหมะรักษ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 325 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวกฤษณา พูนแก้ว 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 326 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวปริศนา คุ้มไพรัน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 327 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายประสิทธิพร พรหมเพชร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 328 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสิทธพิงศ์ บญุเกิด 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 329 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายโชคชัย มาละมัย 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 330 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายวิชาญ ฤทธิเดช 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 331 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายขจร สายทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 332 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายทวีวัฒน์ ศรีสวุรรณ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 333 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวจิตรา เภรีพาส 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 334 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายประเสริฐผล ริยาพันธ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 335 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางนภาพร จงกล 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 336 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางชาลิสา ส้มเขยีวหวาน 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 337 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายพัฒนา ทิพย์กิ้ม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 338 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายอนันต์ ร่มเย็น 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 339 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายจตพุร ม่ันคง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 340 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายปิติ บุรีภักด ี

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 341 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายพรชัย อัจฉรยิะปญัญา 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 342 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 343 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางนาฎชนก ศรีเจริญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 344 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวสมพิศ ทองพูลเอียด 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 345 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายนพปฎล แสนเรือง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 346 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายกฤษดา อนุรักษ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 347 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสุวิทย์ ไกรพฒุ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 348 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสันติชยั เสมอืนใจ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 349 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายวิลาส ไตรเวทย ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 350 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายยงยุทธ ซึ้งสนุทร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 351 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายประพฒัน์ ก าลังเกื้อ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 352 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายพยงค์ บุญฤกษ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 353 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 354 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสัมพันธ์ ด าเพ็ง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 355 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวอลิษา ปรีดิยาพันธ ์

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 356 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายระดมพล ช่วยชูชาต ิ

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 357 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางอาทิตยา เจย้ทอง 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 358 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวยุพดี เดชเดโช 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 359 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางสาวิตรี อินทร์แป้น 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 360 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นางปิยนุช ทองรอด 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 361 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายธีระชัย มูสกิะ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 362 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายจ านงค์ ชัยเพ็ชร 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 363 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายไพศาล ลิ้มเจริญ 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 364 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 

นายสุริยา อินทุ่ม 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑ เดอืน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายจ าเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขที่ 365 /๒๕๕๗ 

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 


