
 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางลัดดาพร  มีบัว  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาววรรณพร  สุขัง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางชญานี  อยู่เย็น  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจันทิมา  อินทรเพ็ชร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกชกร  เกื้อสกุล  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางดวงพร  คลิ้งคล้าย  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายสุรศักดิ์  จันทรชิต  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวชนมณี  แซ่แต้  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายธีระยุทธ  พูลสวัสดิ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวสุรัสวดี  ศรีสุธรรม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจิดาภา  เที่ยวแสวง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวน้ำฝน  ณ นุวงศ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวภิสรา  แสงศรี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวนงพะงา  ยืนยง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๖๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางเกสรทิพย์  จันทร์สา  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวนฤมล  วัฒนภิรมย์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางธิติพร  นินทศรี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายประเสริฐศักดิ์  ชุมชาติ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางวาสนา  เพ็งสกุล  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสุภาพร  จะรา  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางชวิศา  พรหมขวัญ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพรทิพย์  ไชยชาญ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวธนัฐฐา  จรเปลี่ยว  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวชนาพร  ศรีสุวรรณ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๗๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวเทพศิรินทร์  ทินกร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจันทิมา  ขุนพินิจ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวแก้วกาญจน์  น้ำด้วง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพัชรพร  เลี่ยมนิมิตร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจิราพัชร  คงทอง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายวรรณยุทธ์  สุดตะเมือง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวศุภกานต์  ศรีสุข  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายมงคล  วงศ์สิงหเดโช  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางพรพิมล  เอียดทวน  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจิราภรณ์  หอมประสิทธิ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๘๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายกรวิชญ์  รักบุรี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกรรณิกา  เทพดำรงค์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางบุดาวัน  ศรีสุธรรม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางหทัยรัตน์  มีเสน  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจุฑามาศ  จันทร์ชุม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวธิดารัตน์  เอี่ยมเซ่ียม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวอมรรัตน์  ละม้าย  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวรจนา  สุขศรี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจุฑามาศ  บัวเนียม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวอภิญญา  แก้วสำโรง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๐๙๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวธัญญารัตน์  อินทศร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวหิรัญญา  ช่วยหะ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวสุดารัตน์  สงคง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางระพีพรรณ  สวัสดี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวภัทรวีร์  สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพวงรัชต์  เพชรา  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกานต์มณี  ด้วงชู  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายศราวุธ  ศรีระแก้ว  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวสุฑาทิพย์  ช่วยด้วง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางมีนา  นุภักดิ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๐๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวเสาวลักษณ์  ทิพยดี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางวราภรณ์  สนิท  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาววัชราภรณ์  บัวคง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวปอปัทมา  จาราช  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวทิพย์อนงค์  มัชฌิม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพฤกษา  เจริญผล  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสิริกร  มุนีกุล  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสุภัชรีย์  ไชยฤกษ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายสมเกียรติ์  ยอดพุฒ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสุมิตา  ราชธานี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๑๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายณัฐพล  เส้งเอียด  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวปัทมาวดี  สุวรรณโณ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพิชญ์สินี  เพ็ชรเพ็ญ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวสิริยา  สัมพันธ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวบุษราวรรณ  แก้วชะฎา  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวรุ่งธยา  รักษาจันทร์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นาวสาวทิวนภา  ศิริพรหม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางภัทรกานต์  เมฆหมอก  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวเยาวลักษณ์  แสงเทียร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวปิยธิดา  มลิวัลย์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๒๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวเมธินี  ศรีรัตน์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกาญจนาพร  กาญจนสุวรรณ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกนกอร  แซ่หลี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกลรัตน์  ทองขวิด  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวขวัญชนก  ยกย่อง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวผกากาญจน์  ไหมชุม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางนิตยา  ราชรักษ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวโศรยา  คารวินพฤกษ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวรุ่งฤดี  หนูม่วง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวธรรมพร  จีนใหม่  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๓๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวขวัญธิดา  นาคดี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวธารารัตน์  เพชรส่งศรี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพิชญ์อร  ขำสิทธิ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาววนารี  วาตา  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกรรณิกา  ขุนรัง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกัณฐมาศ  ฟองงาม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายธงธวัช  แก้วบุญทอง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวศศิกาญจน์  แซ่ต้ัน  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจิราภรณ์  เกิดสม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวรอฮานี  หะแย  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๔๙ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางพัชชา  ชูช่วย  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๐ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางธิวรา  ยุวเชียร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๑ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาววรรณพร  รุ่นแสง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๒ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวศิริวรรณ  คงจันทร์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๓ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวธัญญลักษณ์  แสงสว่าง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางฐานียา  ขาวผ่อง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๕ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาววิชุดา  สายแก้ว  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๖ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวอลิษา  จันทร์ปาน  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๗ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายกฤษฏา  แก้วคง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                                    สพป.นศ.๒ ๖๕๑๕๘ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางอุไรวรรณ  เดชาสิทธิ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรตคิุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 
 


