
 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๑๔๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวพัชรำภรณ์  ชูสง 

โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธิศ์ึกษำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๔๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงณิชำรินทร์  พินทอง 

โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธิศ์ึกษำ 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๔๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงดวงดำว  ณ พัทลุง 

โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธิศ์ึกษำ 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๔๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงนิรมล  คงรอด 

โรงเรียนทุง่สง 

รำงวัลเหรียญทอง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๔๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงศรีวิบูลย์  สุทิน 

โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธิศ์ึกษำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 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.๑๕๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุพำนี  ฉมิพล ี

โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 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.๑๕๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงวไลลักษณ์  ทองวิจิตร 

โรงเรียนทุง่สง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 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.๑๕๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวรัชฎำภรณ์  เครือจันทร์ 

โรงเรียนทุง่ใหญว่ิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๕๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวกรรณิกำ  คงมณีย์ 

โรงเรียนบำงขนัวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๕๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสุนันทำ  เพ็ชรสังข ์

โรงเรียนชะอวด 

รำงวัลเหรียญเงนิ ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น ด้ำนวิชำกำร 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.๑๕๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยวรพจน์  จีนด้วง 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนบริหำรจัดกำรชัน้เรียน 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.๑๕๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวเมติตำ  สงข ำ 

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๕๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวอนงค์รัตน์  คงจังหวัด 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ นครศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 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.๑๕๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวเพ็ญนภำ  คูวิบูลย์ศิลป ์

โรงเรียนครีีรำษฎรพ์ัฒนำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 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.๑๕๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวจิตรตรำ  วรรณมณี 

โรงเรียนวงัหินวิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๖๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยจีระศักดิ ์ ปำละกลุ 

โรงเรียนทอ้งเนียนคณำภิบำล 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๖๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวอุษณี  หนูแก้ว 

โรงเรียนขอนหำดประชำสรรค ์

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๖๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยธเนศ  สมำพงษ ์

โรงเรียนทุง่สังพิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๑๖๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวดวงหทยั  ประทุมชำติภักดี 

โรงเรียนครีีรำษฎรพ์ัฒนำ 

รำงวัลเหรียญเงนิ ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 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.๑๖๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงปิยนันท์  ยิ่งค ำนึง 

โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 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


