
 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงรำตรี  ลือแล้ว 

โรงเรียนปำกพนัง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นบริหำรจัดกำรช้ันเรยีน สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวจุฑำลักษณ์  เหล่ำคนค้ำ 

โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุขฤทัย  เพชรล้วน 

โรงเรียนสตรทีุ่งสง 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวกวสิรำ  เพชรฤทธิ ์

โรงเรียนกัลยำณีศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวธุวพร  สขุชุ่ม 

โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธิศ์ึกษำ 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงชญำนิศ  คงหอม 

โรงเรียนกัลยำณีศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงจิรำพร  รัตนบุรี 

โรงเรียนสตรทีุ่งสง 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงฮำมิด๊ะ  ดำรำแมง 

โรงเรียนโยธินบ ำรุง 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๐๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสุมำลี  ใบธน 

โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงช่อแก้ว  จลุนวล 

โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุนิษำ  ชถูนอม 

โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยกิตติพฒัน์  เพ็ชรทองนะ 

โรงเรียนโยธินบ ำรุง 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวจิรำวรรณ  บัวเกต ุ

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ่ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวกนกวรรณ  เหมทำนนท ์

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ่ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุภำวดี  สุกใส 

โรงเรียนบำงขนัวิทยำ 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ่ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงฉวีวรรณ  สมวงศ์ 

โรงเรียนทุง่ใหญว่ิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทองแดง ชนะเลศิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดใหญ ่

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวอรรทรรศน์ รัญจุล 

โรงเรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน สถำนศึกษำขนำดใหญ ่

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยอดิศร  แย่งคณุเชำว ์

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรำภวิัฒก์ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ ่

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๑๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงจิรำพร  บัวเมือง 

โรงเรียนบำงขนัวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ ่

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวธิดำรัตน์  อินทรโชติ 

โรงเรียนหวัไทรบ ำรุงรำษฎร ์

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ ่

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววรำงคณำ  สุทธิรักษ ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ 

รำงวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดใหญ ่

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสมพร พินิจ 

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นบริหำรจัดกำรช้ันเรยีน สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสรญำ  อินทร์แก้ว 

โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นบริหำรจัดกำรช้ันเรยีน สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวกัญญำรัตน์ ทองค ำ 

โรงเรียนทุง่สงวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสุนันญำ  อนนัต์ธนำนุรักษ ์

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววริดำ  ไกรนรำ 

โรงเรียนทุง่ใหญเ่ฉลิมรำชอนุสรณ์รัชมังคลำภิเษก 

รำงวัลเหรียญเงนิ ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวชำลิสำ  ค ำเรือง 

โรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงเพ็ญศรี  หนูหนอง 

โรงเรียนทุง่สงวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๒๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสมหญิง  กำญจนพงศ ์

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวบุญญำรตัน์  มีฮิ่น 

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงกำญจนำ  เลิศล้ ำ 

โรงเรียนทุง่สงวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวอวยพร  อิศรเดช 

โรงเรียนขนอมพิทยำ 

รำงวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดกลำง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงข้องทิพย์  มแีก้ว 

โรงเรียนครีีรำษฎรพ์ัฒนำ 

รำงวัลเหรียญเงนิ ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นบริหำรจัดกำรช้ันเรยีน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงณัฐนันท์  จิ้วบุญช ู

โรงเรียนตระพังพิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววรำรัตน์  ศรีรัตน ์

โรงเรียนอินทร์ธำนวีิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวกรกนก  เภรีกุล 

โรงเรียนวเิชียรประชำสรรค ์

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยเทพประสทิธิ ์ เมืองน้อย 

โรงเรียนทุง่สังพิทยำคม 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยพุทธิ์นันทะ  ผลชัยอรุณ 

โรงเรียนนพคุณประชำสรรค ์

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๓๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุพัตรำ  หมวดคงจันทร ์

โรงเรียนทรำยขำววิทยำ 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๔๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวจิรัชญำ  ปำนจนัทร ์

โรงเรียนครีีรำษฎรพ์ัฒนำ 

รำงวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๔๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสุนทร  พรหมเพศ 

โรงเรียนเขำพังไกร 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๔๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวฐำนิดำ  กำรดี 

โรงเรียนตระพังพิทยำคม 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๔๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวมนัญญำ  เมืองทรัพย์ 

โรงเรียนคงคำประชำรักษ์ 

รำงวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๔๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยทัศนัย  ทัศโร 

โรงเรียนเชียรใหญ่สำมัคคีวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดำ้นวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๔๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงอรัญญำ  ชยัจันดี 

โรงเรียนวเิชียรประชำสรรค ์

รำงวัลเหรียญทองแดง ชนะเลศิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๔๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยอำรักษ์  ยอดรักษ ์

โรงเรียนปำกพูน 

รำงวัลเหรียญทองแดง ชนะเลศิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช



 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๐๔๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสุนนัท์  รัตนะ 

โรงเรียนเชียรใหญ่สำมัคคีวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนวิชำกำร สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขอให้รักษำเกียรติประวัติ และคุณควำมดีนี้ไว้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นำยสมบูรณ์ เรืองแก้ว)        (นำยภักด ีเหมทำนนท)์  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช


