
 

 

 

                   เลขที่  2381/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2382/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2383/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2384/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2385/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2386/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2387/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2388/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2389/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2390/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2391/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2392/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2393/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2394/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2395/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2396/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2397/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2398/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2399/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2400/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2401/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2402/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2403/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2404/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2405/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2406/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2407/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2408/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2409/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2410/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2411/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2412/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2413/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2414/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2415/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2416/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2417/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2418/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2419/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2420/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2421/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2422/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2423/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2424/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2425/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2426/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2427/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2428/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2429/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2430/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2431/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2432/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2433/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2434/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2435/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2436/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2437/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2438/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2439/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2440/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2441/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2442/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2443/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2444/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2445/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2446/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒



 

 

 

                   เลขที่  2447/๒๕๖๐    
   
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

 

ไดผ้า่นการอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์โดยใชรู้ปแบบ 1S 2C 
วนัที่ ๑๑ เดอืน กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ขอใหม้ีความสุขสวสัดิ์และประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒




