
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  63/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางวนิดา  ดมเด็น 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  64/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวอุไรวรรณ ชอบพจน์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  66/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… ว่าท่ี ร.ต.พิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  67/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  68/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายธีรภัทร ถิระโชติ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  70/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  71/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวอุษณี หนูแก้ว 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  72/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวจิตรา  เภรีพาส 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  73/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายสหธรณ์  อินทนะนก 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  74/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางจารุณี ยิ้มเส้ง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  75/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายกิตติศักดิ์  สกุลหนู 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  76/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  77/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางผานิต ษรเดช 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  78/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายโชคชัย  มาละมัย 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  79/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางเกสร  มาละมัย 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  80/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายวิชาญ  ฤทธิเดช 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  81/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวพิชญสุดา ทองค า 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  82/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวอรชา แก้วบุญชู 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  83/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวดวงเดือน ณ นคร 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  84/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายสุวิทย์  รักษ์ทอง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  85/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายยงยุทธ  รัตนะ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  86/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  87/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวณัฐริก ทองเกต 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  88/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายจักรเลิศ ณ นคร 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  89/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  90/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางอัจฉรา  ไชยทอง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  91/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายศรีหราช  ขุนทอง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  92/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  93/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายจักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  94/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  95/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  96/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายสุวิทย์    ไกรพุฒ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  97/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายสันติชัย  เสมือนใจ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  98/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายอัศวิน จุลมูล 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  99/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายประเสริฐ สุขเพ็ง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  100/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายยุทธนา  บุญจันทร์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  101/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  102/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  104/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายเศณวี  อ่ าครอง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  105/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสุภลักษณ์ จีนช่วย 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  106/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… ว่าท่ี ร.ต.หญิงชยานันท์  แท่นแสง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  107/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายประภูศักดิ์ ณ นคร 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  109/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  110/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางยินดี เวชสาร 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  111/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  112/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาววิจิตรา  ชูพันธ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  113/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายศุภวิชญ์ สร้อยสุวรรณ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  114/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาววิจิตรา  ชูพันธ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  115/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายวิศรุต. คงเทพ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  116/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายวิโรจน์. พิเคราะห์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  117/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวภาวิกา  ละอองแก้ว 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  118/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสักการะ จู่ซู่ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  119/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายสิทธิกร  มาตนุมัต 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  120/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางวรรณา  เมืองแก้ว 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  121/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายอมรศักดิ์  บุญวงศ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  122/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสุภาวาดี วุฒิมานพ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  123/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายสุเทพ  เรืองคล้าย 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  124/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  125/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวผกามาศ  ฤทธิกาญจน์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  126/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรม 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  127/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายณปวร  คงทอง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  128/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวปิยวรรณ เทพด ารงค์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  129/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายชาญวิทย์  สีนาค 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  130/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายณรงค์ ทองเทพ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  131/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายปรีชา  มุสิกอง 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  132/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  133/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายอาทิตย์ หวันค า 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  134/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  135/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายช านาญ รอดเรืองฤทธิ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  136/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายวรา  อนุรัตน์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  137/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางโสภา  เส้งสุย 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  139/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายวิชิต  จ าปีพันธ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  141/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายอภิสิทธิ์ ทองสีนุช 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  142/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสุธิตา ศรีบุญนาค 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  143/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายธาตรี  สารวงค์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  144/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวเตชินี  ภิรมย์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  145/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายอดิศร รอดเหลื่อม 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  146/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  147/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายธเนศ  แซ่ด่าน 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  148/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางจินดาพร  หนูด า 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  149/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวฐิติชญา รัตนมณี 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  150/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางศุภลักษณ์  สมภูเวช 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  151/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายชาติ อาษาช านาญ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  152/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายศักดิ์ชัย ดวงน้ าแก้ว 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  153/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวสรญา เพชรรัตน์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  154/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายสุริยา อืนทุ่ม 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  155/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายอิลยาส  หมากปาน 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  156/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายไพโรจน์  มากจันทร์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  157/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวมณฑิตา  แสงเดช 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  158/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวเพ็ญพักตร์  ช่วยพันธ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  159/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายวินิชย์  ทองประศร ี



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  161/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  162/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวนาตยา  นาคพันธ์ 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  163/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นางสาวสุกัญญา ผิวเหมาะ 



 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพื่อแสดงว่ำ 

เลขท่ี สพม.๑๒  164/๒๕๖๓ 

ได้ผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล               

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                

(COVID-19) ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

                        ขออ ำนวยพรให้ประสพควำมสุข   ควำมเจริญก้ำวหน้ำตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  มิถนุำยน พทุธศักรำช ๒๕๖๓ 

(นำยสมบูรณ์ เรืองแกว้)                                                                                                  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒ 

………………………………………………………………… นายวิเชียร ปาณะพงศ์ 


