
 

 

เลขท่ี 866 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสนัติ นำด ี

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 867 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยณฐัวุฒิ  รตันอรณุ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 868 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสภุำพ เต็มรตัน ์

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 869 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยกติติชยั  ไชยศร 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 870 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสธีุรจุ อปุถมัภ ์

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 871 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสนัติกร  รกัสองหม่ืน 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 872 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยอนนัท์ แดงเรอืง 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 873 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงวิมพวิ์ภำ รกัสม 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 874 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสมศกัดิ ์ คงแป้น 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 875 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสทิธิพร  นลิพฒัน ์

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 876 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยพชร  ม ัน่คง 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 877 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำววิภำดำ ขุนทองจนัทร ์

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 878 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยวิเชยีร ปำณะพงศ ์

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 879 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงจริำ ชชู่วย 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 880 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงยนิด ี คงทน 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 881 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงอำวรณ ์เมฆมณ ี

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 882 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสลุพีร วงศส์วุรรณ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 883 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงเพญ็นภำ คูวิบลูยศ์ลิป์ 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 884 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวสำริยำ ยอดวำรี 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 



 

 

เลขท่ี 885 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวชฎำภรณ ์ฤกษช์ะงำย 

เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

อบรมเชิงปฏบิตัิกำร พฒันำศกัยภำพครผููน้ิเทศมืออำชีพประจ ำโรงเรยีน 

ณ หอ้งประชมุ โรงแรมชฏำ แอท นคร จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหมี้ควำมสขุสวสัดิ ์และประสบควำมส ำเรจ็ในสิง่ท่ีพงึปรำรถนำทุกประกำร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙  เดอืน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

 
(นำยสมบรูณ ์ เรืองแกว้) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 


