
 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๐๖ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางเบญจมาศ  ปาลรัตน์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๐๗ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวนันทนัช  สุทธิ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๐๘ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวสุนันทา  ศรีพุฒ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๐๙ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางภัทราภรณ์  เก็บเกียรติไว้  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๐ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายไผ่ทอง  ธรรมชาติ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๑ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวอริสา  ล่องจ๋า  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๒ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสายแก้ว  ภักดี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๓ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวชลิตา  แผ่นทอง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๔ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพรภิมล  ทองจิตร์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๕ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวรัตนากร  เกตุรัตนัง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๖ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางวจีนันท์  แซ่ซ่ิน  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๗ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวรุ้งทิพย์  คำแก้ว  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๘ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางทิพวรรณ  นาคินทร์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๑๙ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวนภาพร  สมชู  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
   สพป.นศ.๒ ๖๕๐๒๐ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายธนวัฒน์  ช่วยพัทลุง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”                                                                                                          

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 


