
 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๒๖ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวนันทนัช  สุทธิ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๒๗ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางพิมพ์ชนก  ฤทธิโสม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๒๘ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวธนัฐฐา  จรเปลี่ยว  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๒๙ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกรองกาญจน์  วิจิต  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๐ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางศิริพร  บัวเพชร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๑ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวศุภกานต์  ศรีสุข  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๒ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวสิริพักตร์  กฐินหอม  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๓ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายไผ่ทอง  ธรรมชาติ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๔ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางธิดารัตน์  เพชรนาคิน  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๕ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวอริสา  ล่องจ๋า  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๖ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายศักดิ์ดาธร  ใจแก้ว  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๗ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวปณิดา  ชื่นจิตต์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๘ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกนกอร  แซ่หลี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๓๙ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางเสาวนีย์  สวัสดี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2



 
                                                                                                           สพป.นศ.๒ ๖๕๐๔๐ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางแก้วกัณหา  ภูมิประโคน  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”                                                                             

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมสืบไป 
ให้ไว้  ณ วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


