
 

 

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

     เรื่อง  ประกาศรายช่ือโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว “กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” 
---------------------------------------    

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน                     
คุณธรรม สพฐ. และจัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้
โรงเรียนเป็นต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นั้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการรับรอง
ผลการตรวจสอบระดับคุณภาพตามเกณฑ์ ระดับ ๒ ดาว “กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   6   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

3 โรงเรียนดอนคาวิทยา 

4. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 

5. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

6. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

7. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 

8. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

9. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

10. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

11. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

12. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 

 
 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6   เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี  4809 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี 4810 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนดอนคำวิทยำ 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี 4811 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี  4812 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี 4813 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี  4814 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี  4815 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี  4816 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยำ 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี  4817 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี  4818 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยำ 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี  4819 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย 
 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภำพ 2 ดำว  

เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม“โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี   6  เดือน ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

ขอให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นแบบอย่ำงท่ียั่งยืนตลอดไป 
 

 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เลขท่ี 4820 / ๒๕๖๔ 


