
 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๓๐๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงพัชรี  นวลจันทร์ 

โรงเรียนทุง่สง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) 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.๓๐๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำยจรัส  ขุนณรงค ์

โรงเรียนสตรทีุ่งสง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๓๐๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวพิมพ์ชนก  สุขหอม 

โรงเรียนสตรทีุ่งสง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) 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.๓๐๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงกรองกำญจน์  รักษ์พงศ ์

โรงเรียนบำงขนัวิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๓๐๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำววำสนำ  ชูน้อย 

โรงเรียนพรหมคีรพีิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๓๑๐/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวจิรำ  จริตงำม 

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

รำงวัลเหรียญเงนิ ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 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.๓๑๑/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวพรพิมล  สมบัติมำก 

โรงเรียนก้ำงปลำวทิยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๓๑๒/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวภำวดี  พรหมศำสน์ 

โรงเรียนทุง่ใหญเ่ฉลิมรำชอนุสรณ์รัชมังคลำภิเษก 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๓๑๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวอรวรรณ  แต่งยี่ภู ่

โรงเรียนขนอมพิทยำ 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๓๑๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวรัตนำภรณ์  รัสมะโน 

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 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.๓๑๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวสร้อยสุดำ  บุตรน้อย 

โรงเรียนวงัหินวิทยำคม 

รำงวัลเหรียญเงนิ ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์) 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


