
 

 

 

                   เลขที่ 2448/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2449/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2450/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2451/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2452/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2453/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2454/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2455/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2456/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2457/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2458/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2459/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2460/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2461/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2462/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2463/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2464/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2465/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2466/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2467/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2468/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2469/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2470/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2471/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2472/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2473/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2474/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2475/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2476/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2477/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2478/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2479/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2480/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2481/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2482/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2483/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2484/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2485/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2486/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2487/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2488/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2489/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2490/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2491/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2492/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2493/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2494/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2495/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2496/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2497/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2498/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2499/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2500/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2501/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2502/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2503/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2504/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2505/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2506/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2507/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2508/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2509/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่ 2510/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ Active Learning 
วนัที่ ๑๒ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 


