
๑ 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  เรื่อง  รายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
---------------------------------------    

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรยีน                     
คุณธรรม สพฐ. ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีการส่งเสริม
และคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสริมคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงขอประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์    
การพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร และครู เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร เป็นผู ้ว ิจัยและพัฒนานวั ตกรรมสร้างสรรค์คนดี  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จำนวน ๙ นวัตกรรม  

๒. นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จำนวน ๑๕ นวัตกรรม 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

                   
 
 
 
 
 

 
 

(นางไปรผดา โปติบุตร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 



๒ 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง รายช่ือนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ลงวันที ่ ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------- 

ลำดับ ชื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
1 การบริหารจัดการการดำเนินกิจการ

ลูกเสือด้วยตลิ่งชันโมเดล 
นายสิน อารยะจารุ ตลิ่งชันวิทยา 

2 คุณธรรม “5G for School 
Performance” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ สองพ่ีน้องวิทยา 

3 การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ความเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โดยใช้ BK SMART MODEL 

นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ บ่อกรุวิทยา 

4 รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่
การสร้างสรรค์คนดี BANHARN 6 
MODEL 

นายวีระ ปิ่นเจริญ บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

5 Creative Innovation for 
Wangwaratsamakkhi School -
CIWR ด้วย WRSS Model รูปแบบ
อุดมการณ์คุณธรรมสู่การพัฒนาผล
การทดสอบระดับชาติอย่างยั่งยืน 

นายบรรเทา คุ้มฉายา วังหว้าราษฎร์สามัคคี 

6 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใช้ SMILE Model 

นายไพโรจน์ ออระเอ่ียม อู่ทอง 

7 4A Model สร้างสรรค์คนดี วิถี
คุณธรรม 

นางสาวต้องใจ กรุตประพันธุ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

8 “KPSP PERFECT SCHOOL 
MODEL” สร้างสรรค์คนดีศรี
กาญจนา 

นางดวงเดือน รุ่งเรือง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

9 การสร้างสรรค์คนดีโรงเรียนบ่อกรุ
วิทยา 

นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร บ่อกรุวิทยา 

 
 
 
 
 
 



๓ 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง รายช่ือนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรยีนการสอน เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------- 

ลำดับ ชื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
1 ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ  ธรรมชาติ

ผู้สร้างสีสันให้กับ 
ความว่างเปล่า 

นายภีชาวิชญ์ ยางงาม บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

2 GLAM MODEL: LIVEWORKSHEETS  
ใบงานมีชีวิตพิชิตความรับผิดชอบโดยใช้
รูปแบบการสอน GPAS 5 STEPS เรื่อง
ผลคูณคาร์ทีเซียน รายวิชาคณิตศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสุนันทา มีชนะ วังหว้าราษฎร์สามัคคี 

3 3G เยาวชนดีมีคุณธรรม นางสาวจรุงจิต จำปานิล หนองวัลย์เปรียงวิทยา 

4 AQUA MODEL: Quizizz Team Live 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเกม
ส่งเสริมอุดมการณ์ คุณธรรมเรื่องความ
ปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

นายณัฐรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์ วังหว้าราษฎร์สามัคคี 

5 การสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะสุภาพบุรุษ -สุภาพสตรี ชุด
เบญจวิถีกาญจนา 

นางสาวชญาภา พินิจการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

6 พลังจิต พลังใจ สร้างวินัย นางบังอร จำปาเงิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

7 คุณธรรมความรับผิดชอบ “ทิ้งลงถัง 
สะอาดจัง นว.” 

นางสาวภัทรสุดา รักกล่อง หนองวัลย์เปรียงวิทยา 

8 นวัตกรรมนำวิถี สร้างเด็กดีของแผ่นดิน นายเฉลิมยศ ญาดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

9 การสร้างแกนนำ ทำความดี สู่โครงงาน
คุณธรรม 

นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดี สระยายโสมวิทยา 

10 โครงงานวิทย์ สู่แนวคิดเชิงบวก นายพิทักษ์ เมาลี อู่ทอง 

11 ห้องสมุดคุณธรรม นางสาวปานธนา ทับทองดี ตลิ่งชันวิทยา 



๔ 

 

ลำดับ ชื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

12 คุณธรรมนำวิถี สร้างคนดี ศรีตลิ่งชัน นายกฤชนนท์ จันทร์ขำ ตลิ่งชันวิทยา 

13 Good Student นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์
พานิช 

สงวนหญิง 

14 คุณธรรมนำความดี บวชชีพรามณ์-
เนกขัมมะ ลูก นว. 

นายธงชัย  เจนโกศล หนองวัลย์เปรียงวิทยา 

15 นักเรียนคนดี รู้พิษภัยยาเสพติด นายสมยศ รัตนไพบูลย์กิจ หนองวัลย์เปรียงวิทยา 

 
 
 
 
 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยสิน  อำรยะจำรุ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4830 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงอ่อนจันทร์  นุชบูรณ์ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4831 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยวรรณดน  สุขำทพิยพันธุ์ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4832  / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยวีระ  ปิ่นเจรญิ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4833 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยบรรเทำ  คุ้มฉำยำ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4834  / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยไพโรจน์  ออระเอี่ยม 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4835 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสำวต้องใจ  กรุตประพันธุ์ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4836 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงดวงเดือน  รุ่งเรือง 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4837 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสำวฐิวันกำญจณ์  วงษ์อ ำมำตร 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรบริหำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4838  / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยภีชำวิชญ์  ยำงงำม 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4839  / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสุนันทำ  มชีนะ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4840  / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสำวจรุงจติ  จ ำปำนิล 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4841 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยณัฐรุจน์  เลศิดนัยศักดิ์ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4842 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสำวชญำภำ  พนิิจกำร 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4843 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงบังอร  จ ำปำเงิน 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4844 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสำวภัทรสุดำ  รักกล่อง 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4845 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยเฉลิมยศ  ญำดี 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4846 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสำวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4847 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยพิทักษ์  เมำลี 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4848 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสำวปำนธนำ  ทับทองดี 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4849 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยกฤชนนท์  จันทร์ข ำ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี  4850 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำงสำวขวัญตำ  ศิลปไพบูลย์พำนิช 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4851 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยธงชัย  เจนโกศล 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4852 / ๒๕๖๔ 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

 

นำยสมยศ  รัตนไพบูลย์กิจ 
 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ขอให้มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยนืสืบไป 

ให้ไว้ ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 

 

(นำงไปรผดำ โปตบิุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสพุรรณบุรี 

เลขท่ี 4853 / ๒๕๖๔ 


