
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน เลขท่ีเกียรติบัตร

1 นางวนิดา  ดมเด็น กงหราพิชากร 63

2 นางสาวอุไรวรรณ ชอบพจน์ กรุงหยันวิทยาคาร 64

3 ว่าท่ี ร.ต.พิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ กัลยาณี ศรี ธรรมราช 66

4 นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา ก้างปลาวิทยาคม 67

5 นายธีรภัทร ถิระโชติ ขนอมพิทยา 68

6 นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว ขอนหาดประขาสรรค์ 70

7 นางสาวอุษณี หนูแก้ว ขอนหาดประขาสรรค์ 71

8 นางสาวจิตรา  เภรีพาส ขุนทะเลวิทยาคม 72

9 นายสหธรณ์  อินทนะนก เขาชัยสน 73

10 นางจารุณี ย้ิมเส้ง เขาพังไกร 74

11 นายกิตติศักด์ิ  สกุลหนู คงคาประชารักษ์ 75

12 นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง ควนเกยสุทธิวิทยา 76

13 นางผานิต ษรเดช ควนเกยสุทธิวิทยา 77

14 นายโชคชัย  มาละมัย ควนขนุน 78

15 นางเกสร  มาละมัย ควนขนุน 79

16 นายวิชาญ  ฤทธิเดช ควนพระสาครินทร์ 80

17 นางสาวพิชญสุดา ทองค า คีรีราษฎร์พัฒนา 81

18 นางสาวอรชา แก้วบุญชู ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 82

19 นางสาวดวงเดือน ณ นคร ฉวางรัชดาภิเษก 83

20 นายสุวิทย์  รักษ์ทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84

21 นายยงยุทธ  รัตนะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 85

22 นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน เฉลิมราชประชาอุทิศ 86

23 นางสาวณัฐริก ทองเกต เฉลิมราชประชาอุทิศ 87

24 นายจักรเลิศ ณ นคร เฉลิมราชประชาอุทิศ 88

25 นายดาราศักด์ิ นพสถิตย์ ชะอวด 89

รำยช่ือผู้ได้รับเกียรติบัตร

กำรอบรมเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12

วันพฤหัสบดี ท่ี 28 พฤษภำคม 2563 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล
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26 นางอัจฉรา  ไชยทอง ชะอวดวิทยาคาร 90

27 นายศรีหราช  ขุนทอง ชะอวดวิทยาคาร 91

28 นายจักรพันธ์ุ จันทร์ประสิทธ์ิ เชียรใหญ่ 92

29 นายจักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธ์ิ ดอนศาลาน าวิทยา 93

30 นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข ตระพังพิทยาคม 94

31 นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์ ตรีนิมิตรวิทยา 95

32 นายสุวิทย์    ไกรพุฒ ตะแพนพิทยา 96

33 นายสันติชัย  เสมือนใจ ตะโหมด 97

34 นายอัศวิน จุลมูล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 98

35 นายประเสริฐ สุขเพ็ง ทรายขาววิทยา 99

36 นายยุทธนา  บุญจันทร์ ท้องเนียนคณาภิบาล 100

37 นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ ทางพูนวิทยาคาร 101

38 นายภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 102

39 นายเศณวี  อ่ าครอง ทุ่งสงวิทยา 104

40 นางสุภลักษณ์ จีนช่วย ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 105

41 ว่าท่ี ร.ต.หญิงชยานันท์  แท่นแสง ทุ่งสังพิทยาคม 106

42 นายประภูศักด์ิ ณ นคร ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 107

43 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต เทพราชพิทยาสรรค์ 109

44 นางยินดี เวชสาร ธัญญาวดีศึกษา 110

45 นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร นบพิต าวิทยา 111

46 นางสาววิจิตรา  ชูพันธ์ นพคุณประชาสรรค์ 112

47 นายศุภวิชญ์ สร้อยสุวรรณ นพคุณประชาสรรค์ 113

48 นางสาววิจิตรา  ชูพันธ์ นพคุณประชาสรรค์ 114

49 นายวิศรุต. คงเทพ นาขยาดวิทยาคาร 115

50 นายวิโรจน์. พิเคราะห์ นาขยาดวิทยาคาร 116
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51 นางสาวภาวิกา  ละอองแก้ว นางเอ้ือยวิทยา 117

52 นางสักการะ จู่ซู่ นาบอน 118

53 นายสิทธิกร  มาตนุมัต นิคมควนขนุนวิทยา 119

54 นางวรรณา  เมืองแก้ว บางเเก้วพิทยาคม 120

55 นายอมรศักด์ิ  บุญวงศ์ บางขันวิทยา 121

56 นางสุภาวาดี วุฒิมานพ บ้านเกาะวิทยา 122

57 นายสุเทพ  เรืองคล้าย ประชาบ ารุง 123

58 นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์ ประภัสสรรังสิต 124

59 นางสาวผกามาศ  ฤทธิกาญจน์ ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 125

60 นางสาววิลารัศม์ิ รักธรรม ปัญญาวุธ 126

61 นายณปวร  คงทอง ปากพนัง 127

62 นางสาวปิยวรรณ เทพด ารงค์ ปากพูน 128

63 นายชาญวิทย์  สีนาค ป่าพะยอม พิทยาคม  129

64 นายณรงค์ ทองเทพ พนางตุง 130

65 นายปรีชา  มุสิกอง พรหมคีรีพิทยาคม 131

66 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ พรหมคีรีพิทยาคม 132

67 นายอาทิตย์ หวันค า พรหมพินิตชัยบุรี 133

68 นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ พระพรหมพิทยานุสรณ์ 134

69 นายช านาญ รอดเรืองฤทธ์ิ พัทลุงพิทยาคม 135

70 นายวรา  อนุรัตน์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 136

71 นางโสภา  เส้งสุย มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 137

72 นายวิชิต  จ าปีพันธ์ โมคลานประชาสรรค์ 139

73 นายอภิสิทธ์ิ ทองสีนุช ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 141

74 นางสุธิตา ศรีบุญนาค ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 142

75 นายธาตรี  สารวงค์ วชิรธรรมสถิต 143
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76 นางสาวเตชินี  ภิรมย์ วังหินวิทยาคม 144

77 นายอดิศร รอดเหล่ือม วิเชียรประชาสรรค์ 145

78 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 146

79 นายธเนศ  แซ่ด่าน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 147

80 นางจินดาพร  หนูด า ศรีบรรพตพิทยาคม 148

81 นางสาวฐิติชญา รัตนมณี โศภนคณาภรณ์ 149

82 นางศุภลักษณ์  สมภูเวช สตรีปากพนัง 150

83 นายชาติ อาษาช านาญ สตรีพัทลุง 151

84 นายศักด์ิชัย ดวงน้ าแก้ว สวนกุหลาบ วิทยาลัย  นคร ศรี ธรรมราช 152

85 นางสาวสรญา เพชรรัตน์ สิชลประชาสรรค์ 153

86 นายสุริยา อืนทุ่ม เสม็ดจวนวิทยาคม 154

87 นายอิลยาส  หมากปาน เสาธงวิทยา 155

88 นายไพโรจน์  มากจันทร์ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 156

89 นางสาวมณฑิตา  แสงเดช หานโพธ์ิพิทยาคม 157

90 นางสาวเพ็ญพักตร์  ช่วยพันธ์ แหลมราษฎร์บ ารุง 158

91 นายวินิชย์  ทองประศรี อุดมวิทยายน 159

92 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต12 161

93 นางสาวนาตยา  นาคพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต12 162

94 นางสาว สุกัญญา ผิวเหมาะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต12 163

95 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต12 164


