
 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

จ่ำอำกำศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๗๔/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสิริสมบัติ  บุญพอ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๗๕/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวจินตนำ  มกรนันท์ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๗๖/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวกำญจนี  ภำคสุโพธิ์ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๗๗/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวณัฏฐ์ชำนันทน์  ค้ำมำ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๗๘/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวพัชรวดี  บุญมำก 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๗๙/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวณัฐวรรณ  สำยยำ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๐/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววิภำพร  ทิพย์รักษำ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๑/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวดวงนภำ  สุรำวุธ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๒/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุปรียำ  กล่อมเสียง 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๓/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววนิษำ  จันคะนำ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๔/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยเชำวฤทธิ์  ชิณวรรณะ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๕/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววิภำพร  จวนสำง 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๖/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวตวงพร  ค้ำเสียง 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๗/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววิชุดำ  ชินชัย 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๘/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวอำริยำ  แสงนลิ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๘๙/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๐/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงประภำพรรณ  พันธแ์ก่น 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๑/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยคณิต  โพธิ์ทิพย์ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๒/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสุรัตน์  สำยสินธ์ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๓/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงรัศมี  อินตำ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๔/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยชินท์ณภัทร  ชุติมำมำศ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๕/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววิรำวรรณ์  ชำนนท์ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๖/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงอรพินท์  จวงพันธ์ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๗/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวเพ็ญพัชรี  พิลำแก้ว 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๘/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวหนึ่งฤทัย  เสนำฤทธิ์ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๐๙๙/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวปัณณธร  ละโป้ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๑๐๐/๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

      

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสุนันท์  สงจันทน์ 

ได้เข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 

กำรอบรมแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Zoom 

ขอให้มคีวำมสุข ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

 
(นำยชัยยำ  บัวหอม) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ 

เลขท่ี ๑๐๑/๒๕๖๓ 


