
                                                                                                                                                        สพป.นศ.๒ ๖๕๑๖๔ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวอารดา  จัติกุล  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวน้ำฝน  ณ นุวงศ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๖๖ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวจันทิมา  ขุนพินิจ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๖๗ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวกัลยณัฏฐ์  หมื่นสาย  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๖๘ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวแก้วกาญจน์  น้ำด้วง  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๖๙ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพัชรพร  เลี่ยมนิมิตร  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๗๐ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวภัทรวีร์  สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๗๑ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวอรอุมา  บุญแก้ว  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๗๒ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางสาวพรภิมล  ทองจิตร์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๗๓ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นางทิพวรรณ  นาคินทร์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

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 ๖๕๑๗๔ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า   

 นายธีระยุทธ  แสงทิพย์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี                                                                             

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู  
ตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๕ 

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

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 
 


