
 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอุไรวรรณ ชอบพจน์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 231 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 232 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ รต.พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 233 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายภัททิยะ จันทร์อุดม 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 234 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ รต.ปิยะรัตน์ ฉิมดี 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 235 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพชรมน พรหมคีรี 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 236 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 237 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจิตรา เภรีพาส 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 238 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจารุณี  ยิ้มเส้ง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 239 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุจารี หนูแก้ว 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 240 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจิราลักษณ์ จันทร์สุวรรณ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 241 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางกนกพร เล่นทัศน์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 242 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายสมศักดิ์ ธราพร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 243 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรอุมา เกื้อกูล 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 244 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางโสพิศ สืบวงศ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 245 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิชญสุดา ทองค า 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 246 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางทรรศยา นงค์นวล 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 247 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอัญชลี แซ่ด่าน 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 248 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปรัศนี เสนารัตน์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 249 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวดวงเดือน ณ นคร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 250 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางศุภกาญน์ พรหมศร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 251 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายยงยุทธ รัตนะ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 252 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 253 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอัจฉรา ชูแก้ว 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 254 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววารุณี  จิรัญเวทย์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 255 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 256 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 257 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรวินทร์นิภา ชูไกรไทย 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 258 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

อื่นๆ ระบุสรวิศ เพชรภูมิภัทร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 259 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนันท์นภัส สงย้อย 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 260 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอัศวิน จุลมูล 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 261 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายประเสริฐ สุขเพ็ง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 262 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายยุทธนา บุญจันทร์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 263 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายพัชนพนธ์ โอมประพันธ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 264 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอุดร รักขนาม 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 265 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางขวัญฤทัย คงสังข์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 266 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 267 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 268 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกศิมา  โต๊ะหมิด 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 269 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุรเชษฐ์ บัวแก้ว 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 270 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 271 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรติชา  ศรีโรจน์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 272 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวิตรี อินทร์แป้น 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 273 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายประภูศักดิ์ ณ นคร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 274 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางปิยนุช ทองรอด 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 275 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายไพศาล ลิ้มเจริญ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 276 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายจ านงค์ ชัยเพ็ชร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 277 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางธัญวรรณ บัวพรหม 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 278 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 279 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภนีตา กังเซ่ง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 280 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายจารึก นุ่นศรี 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 281 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 282 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสักการะ จู่ซู่ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 283 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนภัสสร ปราบปัญจะ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 284 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 285 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภาวาดี วุฒิมานพ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 286 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางเยาวธิดา ค าคง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 287 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกรวิกา  อินทสา 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 288 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางภารตี สตางค์มงคล 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 289 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายเอกพงศ์ บัวขาว 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 290 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจรวยพร ชุมชู 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 291 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุนีรัตน์ ชูช่วย 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 292 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางทิพย์วรรณ ใจสมุทร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 293 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 294 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปิยวรรณ เทพด ารงค์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 295 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวัศพล สมใจ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 296 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 297 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายภาณุมาศ ดีแก้ว 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 298 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางวันทนีย์ หอยสกุล 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 299 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจารุวรรณ จุลพูน 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 300 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศิรกาญจน์ ราชมณี 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 301 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 302 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางโสภา เส้งสุย 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 303 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาลินี ชูศรี 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 304 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐกานต์ ฤกษ์มงคล 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 305 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุวัฒน์ สุทิน 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 306 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 307 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุนิตา คงทอง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 308 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุธิตา ศรีบุญนาค 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 309 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอัศนี รัตนชัย 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 310 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายธาตรี สารวงค์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 311 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางกฤติยา สุขเรือง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 312 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางศุภลักษณ์ สมภูเวช 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 313 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 314 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 315 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 316 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพัศนี สนธิคุณ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 317 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสรญา เพชรรัตน์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 318 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอาริษา พรหมเศษ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 319 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอิลยาส หมากปาน 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 320 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางอาภรณ์ เพชรคงทอง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 321 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิตยา  พรหมเรือง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 322 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายไพโรจน ์มากจันทร์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 323 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 324 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวฐิติชญา รัตนมณี 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 325 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายจิรวัฒน์ นาคสง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 326 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางณัฏฐ์กานดา หนูนิล 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 327 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายปีติภัทร กิจบ ารุง 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 328 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวรุฒิกรณ์ แสงวิเชียร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 329 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายกิตพร  เลื่อนกะฐิน 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 330 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอนิสรา  วรรณกูญ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 331 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายสมใจ จันสุกสี 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 332 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางอมรศรี ด าชุม 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 333 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอดิศร  รอดเหลี่ยม 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 334 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายณภัทร เพชรานนท์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 335 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวิชิต จ าปีพันธ์ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 336 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภาวดี ดิสเสถียร 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 337 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอุมาพร  จากระโนต 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 338 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิวัฒน์  นิลงาม 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 339 /๒๕๖๒  



 

(นายดุสิต  คงจันทร์) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพรรวดี 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science)”  
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์และประสบความส าเร็จในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

เลขที่ 340 /๒๕๖๒  


