
 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๒๗๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยพงศกร  หอบตลบ 

โรงเรียนโยธินบ ำรุง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๒๗๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยธำรินทร์  เม้งห้อง 

โรงเรียนโยธินบ ำรุง 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๒๗๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยนิวัฒน์  อรุณ 

โรงเรียนโยธินบ ำรุง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 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.๒๗๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยธีรยุทธ  แก้วเมฆำ 

โรงเรียนทุง่สง 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 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.๒๗๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสมศักดิ์  บัวชุม 

โรงเรียนทุง่สง 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 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.๒๗๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงรองรัก  สุวรรณรัตน ์

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 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.๒๗๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสมคิด  สุวรรณรัตน ์

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 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.๒๗๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยชิตพล  เต็มนำ 

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 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.๒๘๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

ว่ำที่ร้อยตรีพงภรำกรณ์  ขุนภักด ี

โรงเรียนบำงขนัวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 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.๒๘๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยปรรัช  หัตถประดิษฐ ์

โรงเรียนบำงขนัวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 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.๒๘๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสิทธินันท์  แก้วจันทร ์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ นครศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 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.๒๘๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยธวัชชยั  สร้อยทอง 

โรงเรียนสิชลประชำสรรค ์

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 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.๒๘๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววชิรญำณ์  ยอดพจิิตร 

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 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.๒๘๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยสมพล  บริสุทธิ ์

โรงเรียนฉลองรัฐรำษฎร์อุทิศ 

รำงวัลเหรียญทอง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 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.๒๘๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงปรียำ  บญุให้ผล 

โรงเรียนทุง่สงวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 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.๒๘๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยปรำโมทย์  อัคคีสุวรรณ 

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 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.๒๘๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยนพวิทย์  แซภู่่ 

โรงเรียนวเิชียรประชำสรรค ์

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 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.๒๘๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวปุณพจนำ  เสนำมิตร 

โรงเรียนละอำยพิทยำนุสรณ์ 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 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.๒๙๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยพยัรัตน์  ชูผล 

โรงเรียนเสำธงวทิยำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 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.๒๙๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวนริษำ  จงไกรจักร 

โรงเรียนวเิชียรประชำสรรค ์

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 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.๒๙๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวชุติมันต ์ วุฒิมำนพ 

โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 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.๒๙๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวอำทิตยำ  แซ่หลิ้ว 

โรงเรียนทรำยขำววิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 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


