
 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายดุสิต คงจันทร์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 341 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 342 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพรณีย์ ถวาย 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 343 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 344 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุทิน อยู่สบาย 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 345 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายเด่นวัฒน สักคุนา 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 346 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 347 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 348 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางวรรณา วงษ์ประยูร 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 349 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายเอกตวัน เลิศไกร 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 350 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจิรายุ สุวรรณา 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 351 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางเยาวธิดา ค าคง 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 352 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางภารตี สตางค์มงคล 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 353 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรักชนก บรรจงพาศ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 354 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 355 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางละมัย แซ่เฮง 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 356 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพัขรี ชูประสูตร 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 357 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวเรวัติ นวลขาว 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 358 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายเรืองศักด์ิ สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 359 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจิราพร อินทรทัศน์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 360 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 361 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกนกวรรณ เทพแก้ว 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 362 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเจนจิรา อุ่นสุข 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 363 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกรวิกา อินทสา 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 364 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพรรวดี กระจ่างจิตร 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 365 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุวรรณี เกื้อสังข์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 366 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 367 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายไตรรงค์ สาดแว 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 368 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 369 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 370 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุรัชนี อยู่สบาย 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 371 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจิรา ชูช่วย 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 372 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางปทิตตา จันทร์สว่าง 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 373 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวิเชียร ปาณะพงศ์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 374 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางยินดี คงทน 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 375 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 376 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจรีรัตน์ สามารถ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 377 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 378 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวิศาล ภูมิวัฒน์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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