
 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๑ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวปราณี  ช่วยชู  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๒ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวยุพดี  เดชเดโช  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๓ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางรชยา  สุโพธิ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางกมลทิพย์  สงค์ดำ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๕ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายสุทธิเดช  คุณประสพ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๖ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางวัลภา  วิเศษวงษา  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๗ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจันทร์ทนา  เกลา  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๘ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๙ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสุดารัตน์  สารักษ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๐ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางจิรภา  อัยราคม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๑ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางพัชรินทร์  แผนทอง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๒ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายอาทิวัฒน์  สาแหล้  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๓ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางนัยนา  คงเพ็ชร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 



 
                                                                                                                                               สพป.นศ.๒ ๖๕๐๕๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายปิยะ  สุขกลับ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา                                                                         
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 
 


