
 

 

เลขที ่765 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงอำภรณ ์รตันคช 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่766 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงนรำวด ีชแูกว้ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่767 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงจริำภรณ ์ถนอมสนิ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่768 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงยนิด ีเวชสำร 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่769 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวจนัทนำ เมืองเสน 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่770 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสนฎิำ วงคส์รุยิำมำศ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่771 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงโสภำ เสง้สุน้ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่772 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวสวุลกัษณ ์โปฏกรตัน ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่773 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงนงเยำว์ สคุตะ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่774 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวสมพศิ ทองพลูเอยีด 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่775 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยพชร ม ัง่คง 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่776 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยณฐัวุฒิ รตันอรณุ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่777 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวสำริยำ ยอดวำรี 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่778 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสมจติร จนัทำ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่779 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงปรญีำ ยอดเพช็ร 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่780 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงเรณู  รกัษำรตัน ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่781 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยจรญู เชำวลติ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่782 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยพฒันำ ยงัช่วย 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่783 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงอำวรณ ์เมฆมณ ี

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่784 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสลุพีร วงศส์วุรรณ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่785 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวมณฑริำ หม่ืนนคร 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่786 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงนิภำ หนูทอง 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่787 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยอำนุภำพ ศรเีพช็รใส 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่788 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงทิพวรรณ สตำรตัน ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่789 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงขอ้งทิพย ์มีแกว้ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่790 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสมมำรถ จ ำนองวุฒิ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่791 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงเพญ็นภำ  คูวิบลูยศ์ลิป์ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่792 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยกติติชยั ไชยศร 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่793 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงวรรณนดิำ เดชะบญุ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่794 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวอรชำ แกว้บุญช ู

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่795 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวศภุรตัน ์ภู่ดอก 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่796 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงวนิดำ สำลพีนัธ์ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่797 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงอรอมุำ เกษรสทิธ์ิ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่798 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสภุำพ เต็มรตัน ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่799 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยเจรญิ นิม่นวล 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่800 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสจุติรำ นิ่มนวล 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่801 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงนพคุณ พลูสวสัดิ ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่802 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวอนงคน์ำฏ บญุแกว้วรรณ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่803 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำยใจ พลเดช 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่804 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงพศิมยั เชำวลติ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่805 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงเพชร ีนำคแกว้ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่806 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวอวยพร อศิรเดช 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่807 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยศภุชยั สนิธู 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่808 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยอดศิกัดิ ์เจะ๊ดะระหมำน 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่809 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวสนุำ ณ สโุหลง 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่810 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงซลัมำ พงษย์ีห่ลำ้ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่811 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสธีุรจุ อปุถมัภ ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่812 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยธรรมศกัดิ ์จนัทวำส 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่813 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงกำญจนำ อนิทรศ์วร 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่814 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงศษิฎ ีเกตุนิม่ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่815 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสนุทร พรหมเพศ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่816 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวกิจติยำ วงศภ์กัด ี

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่817 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวชญำนษิฐ ์เพง็หนู 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่818 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสภุำพ รกัถิน่เดมิ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่819 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสนุทร ทองเอยีด 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่820 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวศภุลกัษณ ์ถูวะกำร 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่821 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงณฐันนัท์ จิ้วบุญช ู

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่822 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวิณ ีณ นคร 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่823 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยคีร ีมำกสงัข ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่824 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยชยัศกัดิ ์คงแกว้ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่825 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงกชนนัท์ ใหม่อ่อน 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่826 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยโกเวท อมัพกุำนน 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่827 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงจ ำเนียร ต ำหรบั 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่828 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงรสุนำนี รตันวิจติร รตันวิจติร 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่829 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวมณัฑนำ มูณวีรรณ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่830 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยพรีะพงศ ์ทวีเลศิสกุล 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่831 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสรุชยั นุ่นเหลอื 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่832 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยขวญัไชย เยน็เอง 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่833 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงจนิตนำ สนทะมิโน 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่834 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสวุนิตย ์จติตส์ ำรวย 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่835 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวสำวิตร ีนำคแท ้

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่836 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยณฐัวุฒิ ทองมำ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่837 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงจนิตนำ บรรจงเมือง 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่838 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสกุำนดำ เงนิแกว้ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่839 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยเทพประสทิธ์ิ เมืองนอ้ย 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่840 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงปรำณ ีรตันะ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่841 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยสมโภชน ์สมพงศ ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่842 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวนรรีตัน ์ศริวิฒัน ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่843 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงธนภรณ ์ฉำยประทีป 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่844 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำววิรำสนิี กำ้วศิริรตัน ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่845 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยกฤษณะ สขุพนัธ์ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่846 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยแหล่งฤทธ์ิ เพชรหอม 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่847 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

ว่ำท่ี ร.ต.ธนทตั พลูเกตุ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่848 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงประนอม ปรำบปัญจะ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 



 

 

เลขที ่849 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงสำวฐนกิำ ช่วยสทุธ์ิ 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 850 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงยนิด ี คงทน 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 851 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำงจริำ  ชชู่วย 

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 852 / ๒๕๖๒ 

   

 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๑๒ 

ขอมอบเกยีรติบตัรฉบบันี้เพือ่แสดงว่ำ 

นำยวิเชยีร  ปำณะพงศ ์

ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร 

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 


