
 

 

 

                 เลขที่ สพม.๑๒-นศ.-ค.๓๖๓/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวจุฑำรัตน ์ มีสุข 

โรงเรียนทุง่สง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำธุรกิจ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนวชิำกำร 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.๓๖๔/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสุชำดำ  สุขแก้ว 

โรงเรียนกัลยำณีศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำธุรกิจ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนวชิำกำร 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.๓๖๕/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวชนำกำนต์  หมื่นศรีรำ 

โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธิศ์ึกษำ 

รำงวัลเหรียญเงนิ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำธุรกิจ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนวชิำกำร 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.๓๖๖/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงอรัญญำ  สังเส้ง 

โรงเรียนกัลยำณีศรธีรรมรำช 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำธุรกิจ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 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.๓๖๗/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงปัณวรัตน์  บุญขวัญ 

โรงเรียนบำงขนัวิทยำ 

รำงวัลเหรียญเงนิ ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำธุรกิจ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนวชิำกำร 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.๓๖๘/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงบุณยกร  อินทร์แก้วศร ี

โรงเรียนวงัหินวิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำธุรกิจ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ด้ำนวชิำกำร 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.๓๖๙/๒๕๖๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
มอบเป็นรำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำงวัลวธิีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เพื่อแสดงว่ำ 

นำงสำวพรรณรุจี  ด้วงเกต ุ

โรงเรียนตระพังพิทยำคม 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ประเภท ครูผูส้อนดเีดน่วิชำธุรกิจ ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 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


