
                                                                                     

  
  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  รายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย  

ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖  และข้อ ๙  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนนักเรียนรางวัลชมเชย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รางวัลชมเชย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๒๕๕๕๕๕  

ระดับประถมศึกษา 
กลุ่ม

จังหวัด
ที ่

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก 
เด็กชายอภสิิทธ์ิ  แจ่มจิต โรงเรียนวดัเมตารางค ์ สามโคก ปทุมธานี สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ยาสมาน โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ ์ เมืองนนทบุร ี นนทบุรี สพฐ. 

เด็กชายปวริศร์  ศรีษาพันธ ์ โรงเรียนกลางคลองสิบ ล าลูกกา ปทุมธานี สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กชายภูมริพี  แซ่ตั้ง 

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล 

พุทธมณฑล นครปฐม สพฐ. 

เด็กหญิงเกษศริินทร์  วิเศษวัชรวงค ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพฐ. 

๒ 

เล็ก 
เด็กชายรสุลาม  สมาแอ โรงเรียนบ้านพร ุ รามัน ยะลา สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
เด็กหญิงกันตยา  มีกว้าน 

โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(วัดสตลูสันตยาราม) 

เมืองสตลู สตูล อปท. 

เด็กหญิงฟิรดาว  เต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านรานอ บันนังสตา ยะลา สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงวริศรา  วงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพฐ. 

เด็กหญิงยาวารีย์  กาแซ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) เบตง ยะลา สพฐ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๓ 

เล็ก 
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยิม้แย้ม โรงเรียนบ้านห้วยรากไม ้ ปะทิว ชุมพร สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
เด็กหญิงฝนแรก  พลศลิป ์ โรงเรียนวดัวังรีบุญเลิศ ถ้ าพรรณารา นครศรีธรรมราช สพฐ. 

เด็กหญิงพรสุดา  แก้วเหมือน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าน้อย หาดใหญ ่ สงขลา สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กชายฐปกร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สพฐ. 

เด็กหญิงอัยยร์ินทร์  หอมจันทร ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม นครศรีธรรมราช สพฐ. 

๔ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน  
 

 

กลาง 
เด็กหญิงศราญตา  สนธิเมือง โรงเรียนบ้านบางเจรญิ อ่าวลึก กระบี ่ สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน  
 

 

ใหญ ่
เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยวิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล ๒  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

เมืองตรัง ตรัง อปท. 

เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อปท. 

๕ 

เล็ก 
เด็กหญิงอารยีา  หนูผาสุข โรงเรียนบ้านวังใหญ ่ บ่อพลอย กาญจนบุร ี สพฐ. 

เด็กหญิงสโรชา  รุ่งสว่าง โรงเรียนบ้านรางจิก ชะอ า เพชรบุร ี สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
เด็กชายวิชญะ  ปิ่นสุข โรงเรียนบางสะพาน บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ สพฐ. 

เด็กหญิงญาตาวี  เกรยีท่าทราย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพฐ. 

๖ 

เล็ก 
เด็กหญิงวนิดา  สมศร ี

โรงเรียนวดัไกเ่ส่า 
(พันธุ์พิทยาคาร) 

หนองแซง สระบรุ ี สพฐ. 

เด็กหญิงสิรีธร  รณหงษา โรงเรียนวดัโคกแจง มโนรมย ์ ชัยนาท สพฐ. 

กลาง 
เด็กหญิงกนกพรรณ  จ่าแดง โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต อุทัยธาน ี สพฐ. 

เด็กหญิงรศัมี  ประกาสิต โรงเรียนบ้านโคกสะอาด แก่งคอย สระบรุ ี สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงอรพรรณ  ไกลที่พึ่ง โรงเรียนวดัใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา 

พระนครศร ี
อยุธยา 

สพฐ. 

เด็กหญิงพรหมพร  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธาน ี เมืองอุทัยธาน ี อุทัยธาน ี สพฐ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๓ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก 
เด็กหญิงกฤติยาณี  ก าเหนดิ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคค ี เมืองอุตรดติถ ์ อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

เด็กหญิงวิลาวัณย ์ เชื้อเถาว ์ โรงเรียนวดัโบราณหลวง ศรีสัชนาลยั สุโขทัย สพฐ. 

กลาง 
เด็กชายศิรภิูมิ  ศิรเิจรญิ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สช. 

เด็กชายณัฐภัทร  เมืองโคตร โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สามเงา ตาก สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงปาลิดา  ศรสีิงห ์ โรงเรียนวดัคูยาง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพฐ. 

เด็กชายณภัทร  สุวรรณชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดติถ ์ อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

๘ 

เล็ก 
เด็กหญิงวันแสง  บุญศร ี โรงเรียนบ้านนางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สพฐ. 

เด็กหญิงธีรยา  วังคะออม 
โรงเรียนบ้านหนองน้ ารัด 
(พรหมาประชานุเคราะห์) 

หนองม่วงไข ่ แพร่ สพฐ. 

กลาง 
เด็กหญิงอรพิมล  ฤทธิ์รือชัย 

โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 
(ปงประชานุกูล) 

สูงเม่น แพร่ สพฐ. 

เด็กหญิงจินตนารี  สุบานงาม 
โรงเรียนอนุบาลภซูาง  
(บ้านดอนตัน) 

ภูซาง พะเยา สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงมญัชุสา  สิงห์อุไร โรงเรียนศิริมาตย์เทว ี พาน เชียงราย สช. 

เด็กหญิงกัญญาพัชร   
                       รัตนรักษ์มงคล 

โรงเรียนอนุบาลพะเยา เมืองพะเยา พะเยา สพฐ. 

๙ 

เล็ก 
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตนอก โรงเรียนบ้านผาสามยอด ภูกระดึง เลย สพฐ. 

เด็กหญิงอนุธิดา  กัมมันตคณุ โรงเรียนบ้านค าไชยวาล ศรีวิไล บึงกาฬ สพฐ. 

กลาง 
เด็กหญิงปิยธิดา  วระบุตร โรงเรียนบ้านโพนสวรรค ์ สระใคร หนองคาย สพฐ. 

เด็กหญิงปิ่นมณี  ขจร โรงเรียนสิรภิัทรวิทยา ปากคาด บึงกาฬ สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสมบญุ 

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ 
มิตรภาพที่ ๑๒๖ 

สว่างแดนดิน สกลนคร สพฐ. 

เด็กหญิงสุดารตัน์  แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ปากชม เลย สพฐ. 

๑๐ 

เล็ก 
เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนวิชา โรงเรียนบ้านหัวดง โพนทราย ร้อยเอ็ด สพฐ. 

เด็กชายศักรินทร์  เรืองข า โรงเรียนบ้านกวางดีด นาจะหลวย อุบลราชธาน ี สพฐ. 

กลาง 
เด็กหญิงอรพรรณ  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านส าโรง ตาลสุม อุบลราชธาน ี สพฐ. 

เด็กชายพงศธร  ศิริวรรณ โรงเรียนเทศบาลอ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจรญิ อปท. 

ใหญ ่
เด็กหญิงเทพารักษ์  ทิพเจริญ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด สพฐ. 

เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ สพฐ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๔ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๑ 

เล็ก 
เด็กหญิงวิไลวรรณ  เวกสันเทียะ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ พระทองค า นครราชสมีา สพฐ. 

เด็กหญิงฉวี  ชยมชัย โรงเรียนหนองเมยสามัคค ี ภูเขียว ชัยภูม ิ สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
เด็กหญิงกฤตพร  ไทยสะเทือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพฐ. 

เด็กหญิงกุลนภิา  อุดทาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย ์ สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก 
เด็กชายภูมภิัทร  เนียมแก้ว โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โป่งน้ าร้อน จันทบุร ี สพฐ. 

เด็กชายชัยณรงค์  บูระพา โรงเรียนบ้านซับถาวร คลองหาด สระแก้ว สพฐ. 

กลาง 
เด็กหญิงทัชฌา  หลา้ภูเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เมืองสระแก้ว สระแก้ว สพฐ. 

เด็กชายวรกานต์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านทับสงฆ ์ สอยดาว จันทบุร ี สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงจริสตุา  เวชชาชีวะ โรงเรียนสฤษดเิดช เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี สพฐ. 

เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา โรงเรียนวดัเนินพระ เมืองระยอง ระยอง สพฐ. 

๑๓ 

 เล็ก 
เด็กหญิงเบญจทิพย์  บ้านไร ่ โรงเรียนวดัสวนพล ู บางรัก กรุงเทพมหานคร กทม. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
เด็กหญิงฐาปนีย์  สถาพรเจริญชัย โรงเรียนวดัหนัง จอมทอง กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
เด็กชายธนศาสตร์  พวงทอง โรงเรียนพญาไท ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

 

 

 

 

 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๕ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก 
เด็กหญิงกฤติพร  แก้วสาค ู

โรงเรียนวดัคลองสวน 
(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 

พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปิ่นมณ ี โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ธัญบุร ี ปทุมธานี สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
นายนราวิชญ์  นาถะภักฏ ิ โรงเรียนอสัสมัชัญสมุทรปราการ 

เมือง
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ สช. 

เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป โรงเรียนปทุมวิไล เมืองปทุมธาน ี ปทุมธานี สพฐ. 

๒ 

เล็ก 
นางสาวสาวาณี  ปูลา โรงเรียนบ้านม่วงเตีย้ แม่ลาน ปัตตาน ี สพฐ. 

นางสาวซูไฮละห์  กูทา โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง เบตง ยะลา สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
นางสาวศิริญากรณ์  ฮะอุรา โรงเรียนสตลูวิทยา เมืองสตลู สตูล สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

๓ 

เล็ก 
นายเกษมสันต์  หอยสกลุ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว เมืองพัทลุง พัทลุง อปท. 

เด็กหญิงชลธาร  สาระแสน โรงเรียนบ้านน้ าลอดน้อย สว ี ชุมพร สพฐ. 

กลาง 
นางสาวมณีนุช  แก้วสีขาว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม พัทลุง สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
นางสาวสุพัตรา  ทวีบุญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมืองชุมพร ชุมพร สพฐ. 

เด็กหญิงพลอยพิศ  ทองค า 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ ์
กุลกันยา 

หาดใหญ ่ สงขลา สพฐ. 

๔ 

เล็ก 

เด็กหญิงประภสัสร   
                      สายสุวรรณ ์

โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปลายพระยา กระบี ่ สพฐ. 

นายสมรักษ์  ราว ี
โรงเรียนชาวไทยใหม่  
(โดมทักษิณอนุสรณ์) 

ท้ายเหมือง พังงา สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
เด็กชายการณัยภาส  กุฎีศร ี โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล เมืองกระบี ่ กระบี ่ สพฐ. 

เด็กชายพีระวัฒน์  เพ่งพิศ โรงเรียนวเิชียรมาต ุ เมืองตรัง ตรัง สพฐ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๖ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๕ 

เล็ก 
นางสาวจุฑามาศ  สกุลไทย โรงเรียนหนองโพวิทยา โพธาราม ราชบุร ี สพฐ. 

เด็กหญิงศันสนีย์  ขันทะบัว โรงเรียนวรีศลิป ์ ท่าม่วง กาญจนบุร ี สพฐ. 

กลาง 
เด็กหญิงอาภาภัทร  สุขสวสัดิ์ชล โรงเรียนนารีวิทยา เมืองราชบุร ี ราชบุร ี สช. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
เด็กหญิงกรณุา  แสงอ่ า โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย อัมพวา สมุทรสงคราม สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

๖ 

เล็ก 
เด็กหญิงอิสยาภร  ใจกัน โรงเรียนวดัคีม บางระจัน สิงห์บุร ี สพฐ. 

เด็กชายชานนท์  ทรัพย์เอนก 
โรงเรียนวดัผึ่งแดด 
(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 

บางปะหัน 
พระนครศร ี

อยุธยา 
สพฐ. 

กลาง 
เด็กหญิงภารดี  เนื่องสิทธ์ิ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ ์ ทัพทัน อุทัยธาน ี สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
เด็กหญิงเหมือนฟ้า  เนตรหาญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เมืองสระบุร ี สระบรุ ี สพฐ. 

เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เมืองอุทัยธาน ี อุทัยธาน ี สพฐ. 

๗ 

เล็ก 
เด็กหญิงสุนิสา  ป้วนก้อม โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม สามง่าม พิจิตร สพฐ. 

นางสาววาสนา  เชื้ออินถา โรงเรียนบ้านนาอิซาง พิชัย อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

กลาง 
นายธนวัฒน์  สุทนต์ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย ์ เมืองตาก ตาก อปท. 

นางสาวสุทธิดา  ยะหัน โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ ์ น้ าปาด อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงอภสิรา  วนกรกลุ โรงเรียนตากพิทยาคม เมืองตาก ตาก สพฐ. 

เด็กหญิงรวีวรรณ  ทบอุต โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์
เมือง

นครสวรรค ์
นครสวรรค ์ สพฐ. 

๘ 

เล็ก 
นางสาวมัลลิกา  อินทรบุตร โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ทุ่งหัวช้าง ล าพูน สพฐ. 

นายคเชนทร์พล  กาบจันทร ์
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 
(ปงประชานุกูล) 

สูงเม่น แพร่ สพฐ. 

กลาง 
เด็กชายชินดนัย  เมฆสุวรรณ ์

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ภูกามยาว พะเยา สพฐ. 

นายผดุงพล  อารยี ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย สพฐ. 

ใหญ ่
นางสาวกนกกาญจน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม เชียงค า พะเยา สพฐ. 

เด็กชายธนธรรม  เก่งวิทย์กรม โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน ล าพูน สพฐ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๗ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๙ 

เล็ก 
นายนันทวัฒน์  แสนทรัพย ์ โรงเรียนบ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย สพฐ. 

นางสาววัชรินทร์  ภูชวนชม โรงเรียนบ้านดงเสียว อากาศอ านวย สกลนคร สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
นายภาคภมูิ  เจรญิวิภาค โรงเรียนกลัยาณวัตร เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพฐ. 

นางสาวณัชชา  ณ หนองคาย โรงเรียนบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ สพฐ. 

๑๐ 

เล็ก 
นายชลธร  แก้วใส โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กมลาไสย กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

เด็กหญิงน้ าฝน  พรมส าล ี โรงเรียนบ้านนาขาม โพธิ์ไทร อุบลราชธาน ี สพฐ. 

กลาง 
เด็กชายวุฒิศักดิ์  วงค์สิทธ์ิ โรงเรียนอาเวมารีอา 

เมือง
อุบลราชธาน ี

อุบลราชธาน ี สช. 

เด็กหญิงญาดา  บุตรยศ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร 

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพฐ. 

ใหญ ่
นายกันตภน  กลีบบัว   โรงเรียนอนุกลูนาร ี เมืองกาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

นายศราวุฒิ  พลมีศักดิ ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โพนทอง ร้อยเอ็ด สพฐ. 

๑๑ 

เล็ก 
นางสาวสิริกานต์  ใสนวน โรงเรียนบ้านโคกล าดวน ศรีขรภมู ิ สุรินทร ์ สพฐ. 

นางสาวภาวณิี  เบ้าลุน โรงเรียนบ้านซับชมภ ู ภักดีชุมพล ชัยภูม ิ สพฐ. 

กลาง 
นางสาวสุธาทิพย์  โรงทอง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สังขะ สุรินทร ์ สพฐ. 

นางสาวสุดารัตน์  ใจเย็น โรงเรียนทโีอเอวิทยา (เทศบาล ๑) นางรอง บุรีรัมย ์ อปท. 

ใหญ ่
นางสาวปาณิศา  ศิลบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพฐ. 

นายสมพงษ์  น่ิมซ่อง โรงเรียนสังขะ สังขะ สุรินทร ์ สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก 
เด็กหญิงวนิดา  กาบมาล ี โรงเรียนบ้านคลองผักขม เมืองสระแก้ว สระแก้ว สพฐ. 

เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน ์ โรงเรียนบ้านหนองเขิน บ้านบึง ชลบุร ี สพฐ. 

กลาง 
เด็กหญิงสิรลิักษณ์  ศรีอุดม โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ขลุง จันทบุร ี สพฐ. 

เด็กหญิงวิจิตรา  รอดค าทุย โรงเรียนทัพราชวิทยา ตาพระยา สระแก้ว สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงพัชญากัญญ์  สุขบท โรงเรียนชลกันยานุกูล เมืองชลบุร ี ชลบุร ี สพฐ. 

เด็กหญิงกวินนาถ         
                     ลิมปณะวัสส ์

โรงเรียนสตรีประเสริฐศลิป ์ เมืองตราด ตราด สพฐ. 
 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๘ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๓ 

เล็ก 
เด็กหญิงรตัติยา  สุมรรคา โรงเรียนคลองปักหลัก ประเวศ กรุงเทพมหานคร กทม. 

เด็กหญิงมนสัชนก  โคตรพันธ ์ โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ พระนคร กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก 
นางสาวสุภาพร  พักแฟง 

โรงเรียนชัยสิทธาวาส  
“พัฒน์สายบ ารุง” 

สามโคก ปทุมธานี สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
นางสาวณิชากร  วรรณทอง 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้
ปทุมธานี 

สามโคก ปทุมธานี สพฐ. 

นางสาวจุฑารตัน์  เทือนสุทน โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์ 
เมือง

สมุทรปราการ 
สมุทรปราการ สพฐ. 

ใหญ ่
นางสาวกมลรัตน์  มณฑาทิพย ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม(พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

พุทธมณฑล นครปฐม สพฐ. 

นางสาวธัญชนก  สมหา 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี 

ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ. 

๒ 

เล็ก 
นางสาวซูฮัยลา  รอยิง โรงเรียนกาบังพิทยาคม กาบัง ยะลา สพฐ. 

นักเรียนท่ีเข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ ์    

กลาง 
นายพงศภัค  พูลสวสัดิ ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์

เมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี สกอ. 

นักเรียนท่ีเข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ ์    

ใหญ ่
นายนัสรลุเลาะห์  เจ๊ะยะหล ี โรงเรียนสตลูวิทยา เมืองสตลู สตูล สพฐ. 

นางสาววันโรสมาณี  ดอเลาะ โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกลู เมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี สพฐ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๙ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๓ 

เล็ก 
นายอัษฎาวุธ  อินทรศร ี โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย ์ นครศรีธรรมราช สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
นายธีรยุทธ  เมืองแมน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุราษฎร์ธาน ี

ไชยา สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

นางสาวณัฐสิมา  ชูสังข์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน พัทลุง สพฐ. 

ใหญ ่
นายรัตนชัย  ตญัญะ โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 

เมือง
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช สพฐ. 

นายขจรพงศ์  เตือนวีระเดช โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

๔ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
นายสิรภพ  โลส่ถาพรพิพิธ โรงเรียนบูรณะร าลึก เมืองตรัง ตรัง สช. 

นายณัฐวุฒิ  ชุมสงฆ ์ โรงเรียนกระบรุีวิทยา กระบุร ี ระนอง สพฐ. 

ใหญ ่
นางสาวจุฑาทิพย์  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีภเูก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพฐ. 

นายภควัต  เงยเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เมืองระนอง ระนอง สพฐ. 

๕ 

เล็ก 
นางสาวสามลีา  วันด ี โรงเรียนหนองโพวิทยา โพธาราม ราชบุร ี สพฐ. 

นายชัชชัย  หอมฟุ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 
เมือง

สมุทรสงคราม 
สมุทรสงคราม อปท. 

กลาง 
นางสาวสาวิตรี  ช่ืนจิตต ์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ สพฐ. 

นางสาวชาริณี  จันทอง โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ด าเนินสะดวก ราชบุร ี สพฐ. 

ใหญ ่
นายธนาชลิต  สสุุทธิ โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย อัมพวา สมุทรสงคราม สพฐ. 

นางสาวสุรดา  ช านาญกุล โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์ เมืองกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี สพฐ. 

๖ 

เล็ก 
นายเมธัส  ทาเอื้อ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานเุคราะห ์ เนินขาม ชัยนาท สพฐ. 

นางสาววรรนดิา  รู้อยู ่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
อุทัยธาน ี

หนองขาหย่าง อุทัยธาน ี สพฐ. 

กลาง 
นายวัชนก  โพธ์ินิล โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” บ้านหมอ สระบรุ ี สพฐ. 

นายศรานุวัฒ  ยืดเนื้อ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง สพฐ. 

ใหญ ่

นายกฤษดา  กิจโสภ ี โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” เสนา 
พระนครศร ี

อยุธยา 
สพฐ. 

นายทัดภูมิ  สุขเกษม 
โรงเรียนวินติศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

เมืองลพบุร ี ลพบุร ี สช. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๐ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก 
นายปิยวุฒิ  พัฒนศัมพร โรงเรียนพัชรพิทยาคม เมืองเพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์ สพฐ. 

นางสาวนันทวัน  เฟื่องสนิท โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ ์ เมืองพิจิตร พิจิตร สพฐ. 

กลาง 
นายนิติกร  ทิพย์เกษร โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” บ้านตาก ตาก สพฐ. 

นายวันเฉลิม  โก๋กริ่ง โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม แม่วงก ์ นครสวรรค ์ สพฐ. 

ใหญ ่
นายธนพล  คงอิว โรงเรียนนครไทย นครไทย พิษณุโลก สพฐ. 

นางสาวรัฐกานต์  โพธิ์พุทธ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
เมือง

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร สพฐ. 

๘ 

เล็ก 
นายอนิรุฒ  หล้ากันทา โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร ล าปาง สพฐ. 

นางสาวศศิชา  พรหมค าแดง โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ สพฐ. 

กลาง 
สามเณรเริงฤทธิ์  จันทร์โท โรงเรียนเชตุพนศึกษา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

สนง.
พระ

พุทธฯ 

นายชลันธร  เงินถา โรงเรียนนาน้อย นาน้อย น่าน สพฐ. 

ใหญ ่
นายต่อพงศ์  พิศพันธุ ์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ ์ สูงเม่น แพร่ สพฐ. 

นายจักรพล  สมศร ี โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ดอกค าใต ้ พะเยา สพฐ. 

๙ 

เล็ก 

นายเฟรม  ทองนวม โรงเรียนธาตุพิทยาคม เชียงคาน เลย สพฐ. 

นางสาวอรชุดา  พันธ์เพชร 

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิล 
อดุลยเดชฯ ครองสริิราชสมบัติครบ 
๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

เมืองสกลนคร สกลนคร สพฐ. 

กลาง 
นางสาวสุธาศณิี  โพธิ์พรม โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม พระยืน ขอนแก่น สพฐ. 

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

ใหญ ่
นายถิรนัย  เต้จั้น โรงเรียนศรสีงครามวิทยา วังสะพุง เลย สพฐ. 

นางสาวสโรชา  นิลไสล โรงเรียนบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ สพฐ. 

๑๐ 

เล็ก 
นางสาวสุพัตรา  หงษ์สีดา โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โพนทราย ร้อยเอ็ด สพฐ. 

นางสาวนภาพร  พลชิวา โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กมลาไสย กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

กลาง 
นางสาวนวนันท์  ครุธสิน โรงเรียนศรีคณูวิทยบัลลังก ์ พนา อ านาจเจรญิ สพฐ. 

นางสาววรรณชรีภรณ์  บญุทัน โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม มหาชนะชัย ยโสธร สพฐ. 

ใหญ ่
นางสาวอนิรพร  ถ่ินรัศม ี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

นางสาวกัญญวรี์  พิมพิสนธิ ์ โรงเรียนผดุงนาร ี
เมือง

มหาสารคาม 
มหาสารคาม สพฐ. 

 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๑ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๑ 

เล็ก 
นายวุฒิพงศ์  หนูเรือง โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม พยุห ์ ศรีสะเกษ สพฐ. 

นายทัดพงษ์  พ้องงูเหลือม โรงเรียนบ้านไทยสามัคค ี วังน้ าเขียว นครราชสมีา สพฐ. 

กลาง 
นางสาวปาริฉัตร  ผิวสร้อย โรงเรียนสนมวิทยาคาร สนม สุรินทร ์ สพฐ. 

นายอนุวัตน ์ หยุยไธสง โรงเรียนอดุมอักษรพิทยาคม นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์ สพฐ. 

ใหญ ่
นายอภินันท์  สีตะวัน โรงเรียนปรางค์กู ่ ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ สพฐ. 

นางสาวนุชนาฎ  สายจันทร ์ โรงเรียนด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสมีา สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก 
นางสาวกฤติยา  บุญประสาน โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ ่ ชลบุร ี สพฐ.  

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
นางสาวขวัญฤทัย  แย้มน้อย โรงเรียนทัพราชวิทยา ตาพระยา สระแก้ว สพฐ.  

นางสาวพัชรินทร์  ครุธชาต ิ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ ่ ตราด สพฐ.  

ใหญ ่
นางสาวกันธิชา  ดุษฎี โรงเรียนศรียานสุรณ ์ เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี สพฐ.  

นางสาวณิชกานต์  ไวยกลู โรงเรียนตราษตระการคณุ เมืองตราด ตราด สพฐ.  

๑๓ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน    

กลาง 
นางสาวปพิชญา  ทองงาม โรงเรียนวิชูทิศ ดินแดง กรุงเทพมหานคร กทม. 

นางสาวรินทรล์ภสั  ไชยวสุพงศ ์ โรงเรียนอดุมศึกษา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สช. 

ใหญ ่
นางสาวพัชรพร  พ่อค้าช านาญ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร สช. 

นางสาวภควดี  สมพงษ์ โรงเรียนวดัอินทาราม ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

 

 

 

 

 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๒ 

 

นักเรียนรางวัลชมเชย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สบย. ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยสาร วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต ้ ดอกค าใต้ พะเยา สอศ. 

กลาง นายทนุ  ลุงยอด 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่ 

สันปา่ตอง เชียงใหม่ สอศ. 

ใหญ่ นายกษิดิศ  ค าเป๊ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย สอศ. 

๒ 

เล็ก 
นางสาวกิตติมา  ประดับแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

นายพฤหัส  แสนท ิ วิทยาลัยการอาชีพวิเชยีรบุร ี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สอศ. 

กลาง นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไมผ่่านเกณฑ์    

ใหญ่ นายวฒุิชัย  ขวัญเจริญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

๓ 

เล็ก นางสาวแพรวรุ่ง  แซ่สง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงิห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอศ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

ใหญ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

๔ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

ใหญ่ 
นายกิตติพงศ ์ วงษ์มหิงค ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เมืองสระบุร ี สระบุร ี สอศ. 

นายนครินทร ์ อ่อนศรี 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทย
อนุสรณ์ 

บ้านหมอ สระบุร ี สอศ. 

๕ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

กลาง นายธนากร  ช่างกลึง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการ
นครนายก 

เมืองนครนายก นครนายก สช. 

ใหญ่ 
นายศิริวัฒน ์ ศรีเล็กยัง วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง บางละมุง ชลบุร ี สอศ. 

นายณัฐวฒุ ิ หาญสุโพธิ ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี สอศ. 

๖ 

เล็ก 
นายกฤษณพงศ ์ บุญเพ็ญ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุร ี เมืองราชบุรี ราชบุร ี สอศ. 

นางสาวพรวสิา  ตรงฉาก วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปราณบุร ี ประจวบคีรีขันธ ์ สอศ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

ใหญ่ นางสาวสริดา  บัวจันทร ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
เมือง

สมุทรสงคราม 
สมุทรสงคราม สอศ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๓ 

 

สบย. ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก 
นายพงศกร  รัตน์เจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 

เมือง
มหาสารคาม 

มหาสารคาม สอศ. 

นายสุรัตน ์ เคหาจิตร วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง ค าม่วง กาฬสินธุ ์ สอศ. 

กลาง 
นางสาวจนัทรา  ก้านอินทร ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ชนบท ขอนแก่น สอศ. 

นายธวชัชัย  ค าวงษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เมืองเลย เลย สอศ. 

ใหญ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

๘ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

กลาง 
นางสาวศศิธร  สุนทรานนท ์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โชคชัย นครราชสีมา สอศ. 

นางสาวสุปราณ ี กุสะรัมย ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีรุีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สอศ. 

ใหญ่ นางสาวสริตา  ชื่นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร ์ สอศ. 

๙ 

เล็ก 
นายสุขสันต ์  จันทร์แจ่ม 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
ศรีสะเกษ 

เมือง 
ศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ สอศ. 

นายมงคล   บุญธิมาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร มหาชนะชัย ยโสธร สอศ. 

กลาง นายกิตต ิ  ซาสังข ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
เมือง 

ศรีสะเกษ 
ศรีสะเกษ สอศ. 

ใหญ่ 
นางสาวพวงพกา   รุ่งเรือง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

เมือง 
ศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ สอศ. 

นางสาวปิยะภรณ ์  โพธิ์ค า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร สอศ. 

๑๐ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

ใหญ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

๑๑ 

เล็ก 
นางสาวอัญชลี  ดารา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 

ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สอศ. 

นางสาวชนัญญา   
                    พุทธิปิลนัธน ์

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ทุ่งตะโก ชุมพร สอศ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมนิ    

ใหญ่ นางสาวชิดชนก  พลปัถน ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เมืองชมุพร ชุมพร สอศ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๔ 

 

สบย. ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๒ 

เล็ก 
นางสาวรจนา  ทองค า วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ หาดใหญ ่ สงขลา สช. 

นายธีระพงศ ์ ประสานสงค ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รัตภูม ิ สงขลา สอศ. 

กลาง นายเตรานร์  บูละ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี สอศ. 

ใหญ่ นายกิตติพฒัน ์ เข็มทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สอศ. 

๑๓ 

เล็ก นางสาวรังสิมา  ยวนทองหลาง 
โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยี
เอเชียบริหารธุรกิจ 

หนองแขม กรุงเทพมหานคร สช. 

กลาง 
นางสาววรนุช  แก้วพาณิชย ์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สอศ. 

นางสาวจิดาภา  อุ่ยเกียรติสกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พระนคร กรุงเทพมหานคร สอศ. 

ใหญ่ 
นางสาวพิมพช์นก   
                 จิรกาลโสภากุล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สายไหม กรุงเทพมหานคร สช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๕ 

 

นักศึกษารางวัลชมเชย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สบย. ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก นายณัฐชัย  ค าภิโล วิทยาลัยการอาชีพเถิน เถิน ล าปาง สอศ. 

กลาง นายชื่น  หรรษาธารา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่ 

สันปา่ตอง เชียงใหม่ สอศ. 

ใหญ่ 
นางสาวกัณติกาล  เป็งตัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง เมืองล าปาง ล าปาง สอศ. 

นายกฤษณะ  แก้ววิจิตรไพศาล วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เมืองพะเยา พะเยา สอศ. 

๒ 

เล็ก 
นางสาวหทัยรัตน ์ จันทร์ทรง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นครไทย พิษณุโลก สอศ. 

นางสาวอัญชลี  เพชระบูรณิน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบูรณ์ 

หล่มสัก เพชรบูรณ์ สอศ. 

กลาง นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์    

ใหญ่ 
นายนฤมิต  ค าวิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

นางสาวสุกัญญา  มั่นอิ่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สอศ. 

๓ 

เล็ก 
นายศรัณย ์ กองกมล วิทยาลัยการอาชีพโคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุร ี สอศ. 

นายนิพนธ ์ พิลึก วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุร ี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สอศ. 

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

ใหญ่ นายนฤพน  ใบบาง วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เมืองลพบุรี ลพบุร ี สช. 

๔ 

เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

ใหญ่ 
นายศุภจักร  ค าพันธ ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เมืองสระบุร ี สระบุร ี สอศ. 

นางสาวกมลวรรณ  บุญอ่ า 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 
ซิเมนต์ไทยอนสุรณ์ 

บ้านหมอ สระบุร ี สอศ. 

๕ 

เล็ก นางสาวระพพีรรณ  บัวตร ี วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เมืองตราด ตราด สอศ. 

กลาง 
นายปัณณพัฒน ์ ธีระสุนทรไท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
ระยอง 

เมืองระยอง ระยอง สช. 

นางสาววราพร  นรัญลักษณ ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ 

บางพล ี สมุทรปราการ สช. 

ใหญ่ 
นายอัจฉริยะ  งามฉว ี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซ ี เมืองระยอง ระยอง สช. 

นายวนัชัย  กองมูล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เมืองนครนายก นครนายก สอศ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๖ 

 

สบย. ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๖ 

เล็ก นางสาวอภัสรา  การะเกต 
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา้ 
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 

นครชัยศรี นครปฐม สอศ. 

กลาง นายเรวัต  แจ้งสว่าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร ี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สอศ. 

ใหญ่ 
นางสาวเพียรเพ็ญ  ลิ้มโพธิ์ทอง วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี เมืองราชบุรี ราชบุร ี สอศ. 

นายอนุวัตร  แสงหัวช้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สอศ. 

๗ 

เล็ก 
นางสาวทพิย์วรรณ  หันจางสิทธิ ์

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
และการท่องเที่ยวอุดรธาน ี

เพ็ญ อุดรธาน ี สอศ. 

นายวชิิต  เหล่าหมวด วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี หนองกุงศร ี กาฬสินธุ ์ สอศ. 

กลาง 
นายสทุวัส  บทมาตย ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย สอศ. 

นายวนัเฉลิม  รูปเขียน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม 

เมือง
มหาสารคาม 

มหาสารคาม สอศ. 

ใหญ่ นายวีระพงษ ์ มิตตะรัก วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย สอศ. 

๘ 

เล็ก 
นางสาวลัดดา  กรวดนอก 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยภูมิ 

เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สอศ. 

นางสาวอุบลสิร ิ จันทร์สิงห ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชยัภูมิ
บริหารธุรกิจ 

เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สช. 

กลาง 
นายชยุต  จากโคกสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ 

เมือง
นครราชสีมา 

นครราชสีมา สอศ. 

นายพชิิตชัย  อ้วยมะเดื่อ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โชคชัย นครราชสีมา สอศ. 

ใหญ่ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๙ 

เล็ก นายลิขิต  สืบวงษ ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร 

มหาชนะชัย ยโสธร สอศ. 

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

ใหญ่ 
นายภาณุพงศ ์ เนตรวงค ์ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

เมือง
อ านาจเจริญ 

อ านาจเจริญ สอศ. 

นางสาวสุจิตรา  นครราช วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร สอศ. 

๑๐ 

เล็ก 
นางสาวกัญยาณ ี คงข า 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พังงา 

เมืองพังงา พังงา สอศ. 

นางสาวสุดารัตน ์ รามจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สอศ. 

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

ใหญ่ นายวชัระ  ท่าจีน วิทยาลัยเทคนิคตรัง เมืองตรัง ตรัง สอศ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๗ 

 

สบย. ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๑ 

เล็ก 
นางสาวสุภาวดี  ศรีขาว 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 

ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สอศ. 

นางสาวเครือฟ้า  ทิมรอด วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน หลังสวน ชุมพร สอศ. 

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

ใหญ่ 
นางสาวชยาพร  สะบู่มว่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เมือง 
สุราษฎร์ธาน ี

สุราษฎร์ธาน ี สอศ. 

นายปัณณวิชณ ์ ยิ่งสุนิตย ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สอศ. 

๑๒ 

เล็ก 
นายมารูวัน  หะยีเจะแม วิทยาลัยประมงปัตตาน ี หนองจิก ปัตตาน ี สอศ. 

นางสาวกัณฐิกา  ปิ่นมณ ี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สช. 

กลาง นายรุสมาน  ยูโซะ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี สอศ. 

ใหญ่ นายพานชิพงศ์  ฉิมกูล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หาดใหญ ่ สงขลา สอศ. 

๑๓ 

เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประมิน    

กลาง 
นายศราวุธ  เชื้อด ี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพ 

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สอศ. 

นายภูรินทร ์ มากอารีย์ วิทยาลัยพณิชการอินทราชัย วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สอศ. 

ใหญ่ 
นางสาวชลธชิา  ปุจฉาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ
เพชรเกษม 

หนองแขม กรุงเทพมหานคร สช. 

นางสาวจริยา  อนันตรักษ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ 

สายไหม กรุงเทพมหานคร สช. 

 

 

 

 

 

 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๘ 

 

นักศึกษารางวัลชมเชย  ระดับการศึกษาวิชาชีพ 

สบย. ชื่อนักศกึษา สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๒ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๓ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๔ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๕ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๖ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๗ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๘ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๙ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๑๐ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๑๑ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๑๒ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

๑๓ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๑๙ 

 

นักศึกษานักศึกษารางวัลชมเชย  รางวัลชมเชย  ระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 

ภาค ขนาด ชื่อนักศกึษา สถาบันการศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

เหนือ 

เล็ก 
นายสโรจน์พันธุ์  ปะละปิ๊ก มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม ่

นางสาวธนัชชา  ชลายนนาวิน มหาวิทยาลยัเนช่ัน เมืองล าปาง ล าปาง 

กลาง 

นายศิริพงษ์  สูงกลาง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เมืองเชียงราย เชียงราย 

นายอ านาจ  เสียงสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

นายอดิศักดิ์  ขวัญเมือง มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

ใหญ่ 
นายพณิชย์  ศักดิ์ศรีพาณิชย ์ มหาวิทยาลยันเรศวร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

นายอนุชา  หนูหล้า มหาวิทยาลยัแม่โจ้ – แพร่เฉลมิพระเกียรต ิ ร้องกวาง แพร่ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เล็ก 
นางสาวศิริรตัน์  เปรียบดีสดุ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล เมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 

นายบรรจบ  บุญยรัชชัยนนท์ วิทยาลัยชุมชนบุรรีัมย ์ เมืองบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์

กลาง 
นายทศพล  พรรณาเหนือ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 

นายนราธิป  สุพัฒน์ธนานนท์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี วารินช าราบ อุบลราชธาน ี

ใหญ่ 
นายกานต์ชนก  ใครอุบล มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กันทรวิชัย มหาสารคาม 

นายวุฒิชัย  รักหินลาด มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 

กลาง 

เล็ก 
นางสาวยูสลีซา  มาเจะมะ มหาวิทยาลยัครสิเตยีน เมืองนครปฐม นครปฐม 

นายวรัญญู  นางาม วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม 

กลาง 

นายชูเกียรติ  เพชรไพบูรณ์กุล มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี เมืองเพชรบุร ี เพชรบุร ี

นายณัฐพล  ปานรุ่งเรือง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

คลองหลวง ปทุมธาน ี

ใหญ่ 
นายจักรพันธ์  พรมฉลวย มหาวิทยาลยับูรพา เมืองชลบุร ี ชลบุร ี

นายบุญมี  สงวนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธัญบุร ี ปทุมธาน ี



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๐ 

 

ภาค ขนาด ชื่อนักศกึษา สถาบันการศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

ใต ้

เล็ก นายอาฟิพ  จิการะจ ิ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 

กลาง 
นายณัฐวรรธน์  ปัญธัญญลักษณ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 

นายอภิเชษฐ์  เครือจันทร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 

ใหญ่ 
นายอนุชา  ปัทมาสังขพิทักษ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศรีวิชัย 

เมืองสงขลา สงขลา 

นายธันยธรณ์  โกสกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

กรุงเทพ 

มหานคร 

เล็ก 
นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีวิลัย วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์ สาทร กรุงเทพมหานคร  

นางสาวสิรินาถ  สะเทือนรมัย ์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ สายไหม กรุงเทพมหานคร 

กลาง 
นายธนกฤต  แก้วทะเล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร 

สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

นายอนุวัฒน์  ชาติกิจเจริญ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ใหญ่ 
นายศิรสั  ปั้นเก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

นายศุภณัฐ  ศศิพงศ์พนา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 
นักศึกษาพิการ 

ภาค 
ประเภทความ

พิการ 
ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

เหนือ 

ทางร่างกายหรือ 
สุขภาพ 

นายภาคภมูิ  ศิธรกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

ทางการมองเห็น นายณัฐพล  ปันทิยะ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง เมืองล าปาง ล าปาง 

กลาง 

ทางร่างกายหรือ
สุขภาพ 

นายสิทธิศักดิ์  อมรศักดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธัญบุร ี ปทุมธาน ี

ทางร่างกายหรือ 
สุขภาพ 

นายพิทวัส  ค าวัง มหาวิทยาลยัครสิเตยีน เมืองนครปฐม นครปฐม 

ใต ้ ทางด้านร่างกาย นายพันทร  เกตุเลิศประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
เมือง

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

กรุงเทพ 
มหานคร 

ทางด้านร่างกาย นางสาวกมลวรรณ  กระถินทอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 

ทางการมองเห็น นายวิรชัย  แซ่อึ้ง 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๑ 

 

สถานศึกษารางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลชมเชย   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๒๕๕๕๕๕  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก 
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาด ี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อปท. 

โรงเรียนอนุบาลสุวชิา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สช. 

ใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพฐ. 

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ คลองหลวง ปทุมธาน ี อปท. 

๒ 

เล็ก โรงเรียนบ้านช่องแมว สายบุร ี ปัตตาน ี สพฐ. 

โรงเรียนบ้านซรายอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนจ้องฮั้ว เมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี สช. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๓ 

เล็ก 
โรงเรีบนบา้นทา่ลาด เขาชัยสน พัทลุง สพฐ. 

โรงเรียนจุฬาภรณ์พชิญาคาร พิปูน นครศรีธรรมราช สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ชุมพร สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนตันติวัตร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สช. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๔ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านไหนหนัง เมืองกระบี่ กระบี่ สพฐ. 

โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) ถลาง ภูเก็ต สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนบ้านล าทับ ล าทบั กระบี่ สพฐ. 

โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อปท. 

ใหญ่ 
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว กันตัง ตรัง สช. 

โรงเรียนเจริญวิชช ์ เขาพนม กระบี่ สช. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๒ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๕ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านดินโส ทองผาภูม ิ กาญจนบุร ี สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภบิาล) เมืองกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี อปท. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนศุภลักษณ ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สช. 

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุร ี สังขละบุรี กาญจนบุร ี สพฐ. 

๖ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก อุทัยธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนเทศบาลวัดปา่โค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อปท. 

กลาง 
โรงเรียนอนุบาลบา้นหมอ (พัฒนราษฎร์) บ้านหมอ สระบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธาน ี เมืองอุทัยธาน ี อุทัยธาน ี สพฐ. 

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๗ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านนายาง พิชัย อุตรดิตถ์ สพฐ. 

โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎรบ์ ารุง) เมืองสุโขทัย สุโขทัย สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร อปท. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๘ 

เล็ก 
โรงเรียนอนุบาลเวียงปา่เปา้ เวียงป่าเปา้ เชียงราย สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เชียงของ เชียงราย สพฐ. 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ สันทราย เชียงใหม่ สช. 

โรงเรียนอนุบาลพินจิวิทยา ล าปาง เมืองล าปาง ล าปาง สช. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๓ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๙ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านหนองหอย เมืองสกลนคร สกลนคร สพฐ. 

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เมืองหนองคาย หนองคาย สช. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๐ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านหมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด สพฐ. 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวทิยา กมลาไสย กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

กลาง 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 
(ยงใจยุทธ) 

เมืองนครพนม นครพนม อปท. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สช. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๑ 

เล็ก 
โรงเรียนวัดบา้นปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนเสนานุเคราะห ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพฐ. 

โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร ์ สพฐ. 

โรงเรียนอนุบาลทศพร สตึก บุรีรัมย์ สช. 

๑๒ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) บ้านนา นครนายก สพฐ. 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ ์ วังสมบูรณ ์ สระแก้ว สพฐ. 

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๔ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๓ 

เล็ก 
โรงเรียนวัดเจ้ามูล บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สช. 

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมนิไม่ผา่นเกณฑ์   

ระดับประถมศึกษา 
กลุ่ม

จังหวัด
ที ่

ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก 
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์   บ้านแพว้ สมุทรสาคร สช. 

โรงเรียนวัดเมตารางค ์ สามโคก ปทุมธาน ี สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนบ้านดงเกต ุ สามพราน นครปฐม สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลวัดพชิัยสงคราม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพฐ. 

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ บางบัวทอง นนทบุรี สพฐ. 

๒ 

เล็ก 
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๓ ท่าแพ สตูล สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ ๑๕๓ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๕ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๓ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านหาดหงส ์ ท่าแซะ ชุมพร สพฐ. 

โรงเรียนวัดท่าประดู ่ นาทว ี สงขลา สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ ทุ่งตะโก ชุมพร สพฐ. 

โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน พัทลุง สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนวัดเพ็งประดษิฐาราม เคียนชา สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนชุมชนบา้นบางโหนด ขนอม นครศรีธรรมราช สพฐ. 

๔ 

เล็ก 
โรงเรียนหาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง สพฐ. 

โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ตะกั่วทุ่ง พังงา สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนบ้านบางเจริญ อ่าวลึก กระบี่ สพฐ. 

โรงเรียนบ้านส านัก กะเปอร ์ ระนอง สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อปท. 

โรงเรียนอนุบาลระนอง เมืองระนอง ระนอง สพฐ. 

๕ 

เล็ก 
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า “อุดมราษฎร์วิทยา” เมืองกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ บ้านแหลม เพชรบุร ี สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนวัดแก่นจันทน ์ บางคนท ี สมุทรสงคราม สพฐ. 

โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) วัดเพลง ราชบุร ี สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา กาญจนบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) จอมบึง ราชบุร ี สพฐ. 

๖ 

เล็ก 
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร มวกเหล็ก สระบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ชัยนาท สพฐ. 

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สว่างอารมณ ์ อุทัยธาน ี สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนบรรจงรัตน ์ เมืองลพบุรี ลพบุร ี สช. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๖ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก 
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑ ศรีนคร สุโขทัย สพฐ. 

โรงเรียนบ้านนาอิซาง พิชัย อุตรดิตถ์ สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง บางระก า พิษณุโลก สพฐ. 

โรงเรียนวัดหนองปลงิ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนอุทิศศึกษา (การกุศล) ขาณุวรลักษบุร ี ก าแพงเพชร สช. 

โรงเรียนตากสนิราชานสุรณ ์ เมืองตาก ตาก สพฐ. 

๘ 

เล็ก 
โรงเรียนวัดต้นไคร้ เมืองแพร่ แพร ่ สพฐ. 

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมนิไม่ผา่นเกณฑ์   

กลาง 
โรงเรียนบ้านแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ สพฐ. 

โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บา้นดอนตัน) ภูซาง พะเยา สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนดาราวทิยาลัย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช. 

โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา เมืองแพร่ แพร ่ สช. 

๙ 

เล็ก 
โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพฐ. 

โรงเรียนบ้านโพนแพง วานรนิวาส สกลนคร สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น บ้านแฮด ขอนแก่น สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โพนพิสยั หนองคาย สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๐ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านทา่ล้ง โขงเจียม อุบลราชธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนบ้านเหล่า กันทรวิชัย มหาสารคาม สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนบ้านทา่อุเทน ท่าอุเทน นครพนม สพฐ. 

โรงเรียนสามขาพิทยาคม โพนทราย ร้อยเอ็ด สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิจิพิทยานุสรณ์) เมืองนครพนม นครพนม อปท. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๗ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๑ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านสะโน ศรีขรภูมิ สุรินทร ์ สพฐ. 

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามคัดี บ้านเหลื่อม นครราชสีมา สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ปากช่อง นครราชสีมา สพฐ. 

โรงเรียนวัดบา้นสนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สูงเนิน นครราชสีมา สพฐ. 

โรงเรียนบ้านละหานทราย  
(คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา) 

ละหานทราย บุรีรัมย์ สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ นาด ี ปราจีนบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนบ้านซับถาวร คลองหาด สระแก้ว สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนอนุบาลนาด ี นาด ี ปราจีนบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนบ้านหัวโกรก เมืองชลบุร ี ชลบุรี สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ชลบุร ี อปท. 

โรงเรียนวัดเนินพระ เมืองระยอง ระยอง สพฐ. 

๑๓ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน     

กลาง 
โรงเรียนเผดิมศึกษา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สช. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย 
(กระจ่าง สงิหเสนี) 

วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย บางรัก กรุงเทพมหานคร สช. 

 

 

 

 

 

 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๘ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก 
โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ สพฐ. 

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน นครปฐม สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ปทุมธาน ี สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว บางพล ี สมุทรปราการ สพฐ. 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล นครปฐม สพฐ. 

๒ 

เล็ก 
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา บันนงัสตา ยะลา สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๓ 

เล็ก 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ไชยา สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม หาดใหญ่ สงขลา สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เมืองสุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๔ 

เล็ก 
โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ตรัง สพฐ. 

โรงเรียนชุมชนบา้นศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กันตัง ตรัง สพฐ. 

โรงเรียนกระบุรีวิทยา กระบุรี ระนอง สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนวิเชียรมาต ุ เมืองตรัง ตรัง สพฐ. 

โรงเรียนเมืองถลาง ถลาง ภูเก็ต สพฐ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๒๙ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๕ 

เล็ก 
โรงเรียนแคทรายวิทยา เมืองราชบุรี ราชบุร ี สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ด าเนินสะดวก ราชบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน พนมทวน กาญจนบุร ี สพฐ. 

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๖ 

เล็ก 
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ลานสัก อุทัยธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อินทร์บุรี สิงห์บุรี สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล ลพบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนหินกองวิทยาคม หนองแค สระบุร ี สพฐ. 

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๗ 

เล็ก 
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ. 

โรงเรียนบ้านบงึหล่ม คลองลาน ก าแพงเพชร สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพฐ. 

โรงเรียนตากฟ้าวชิาประสทิธิ์ ตากฟ้า นครสวรรค์ สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ. 

โรงเรียนตากพิทยาคม เมืองตาก ตาก สพฐ. 

๘ 

เล็ก 
โรงเรียนเทพนาร ี สูงเม่น แพร ่ สช. 

โรงเรียนบ้านสนัทราย (พรหมณีวิทยา) แม่จัน เชียงราย สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนเชียงค าวทิยาคม เชียงค า พะเยา สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๓๐ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๙ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านเชียงวทิยา หนองหาน อุดรธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค ์ กระนวน ขอนแก่น สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๐ 

เล็ก 
โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จังหาร ร้อยเอ็ด สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม มหาชนะชัย ยโสธร สพฐ. 

โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมืองอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี สพฐ. 

โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม สพฐ. 

๑๑ 

เล็ก 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปราสาท สุรินทร ์ สพฐ. 

โรงเรียนอนุบาลพยุห ์ พยุห ์ ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ อปท. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
โรงเรียนสิรินธร เมืองสุรินทร์ สุรินทร ์ สพฐ. 

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง นครราชสีมา สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก 
โรงเรียนวัดตะพงนอก เมืองระยอง ระยอง สพฐ. 

โรงเรียนบ้านคลองผักขม เมืองสระแก้ว สระแก้ว สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนพุทธิรังสีพบิูล บ้านโพธิ ์ ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่ ตราด สพฐ. 

ใหญ่ 
โรงเรียนศรียานุสรณ ์ เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี สพฐ. 

โรงเรียนอรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สพฐ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๓๑ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๓ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง 
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๓๒ 

 

สถานศึกษารางวัลชมเชย  ระดับอาชีวศึกษา  

สบย. ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง บ้านโฮง่ ล าพูน สอศ. 

วิทยาลัยเทคนิคสารภ ี สารภ ี เชียงใหม่ สอศ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย สช. 

๒ 

เล็ก 
วิทยาลัยการอาชีพวิเชยีรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สอศ. 

วิทยาลัยการอาชีพศรีสชันาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สอศ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

๓ 

เล็ก วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุร ี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สอศ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๔ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุร ี เมืองนนทบุร ี นนทบุรี สช. 

๕ 

เล็ก 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ บางบ่อ สมุทรปราการ สอศ. 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมทุรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สช. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี สอศ. 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง เมืองระยอง ระยอง สอศ. 

๖ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง วิทยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ์ สอศ. 

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สอศ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๓๓ 

 

สบย. ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก 
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี หนองกุงศร ี กาฬสินธุ ์ สอศ. 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สช. 

กลาง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สอศ. 

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน กระนวน ขอนแก่น สอศ. 

ใหญ่ 
วิทยาลัยเทคนิคเลย เมืองเลย เลย สอศ. 

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภ ู หนองบัวล าภ ู สอศ. 

๘ 

เล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สอศ. 

กลาง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา สีคิ้ว นครราชสีมา สอศ. 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก สตึก บุรีรัมย์ สอศ. 

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๙ 

เล็ก วิทยาลัยเทคนิคพิบลูมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน ี สอศ. 

กลาง วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธาน ี สอศ. 

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สอศ. 

๑๐ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง เมืองตรัง ตรัง สอศ. 

๑๑ 

เล็ก 
วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม ป่าพะยอม พัทลุง สอศ. 

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทุ่งตะโก ชุมพร สอศ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๒ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

กลาง วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ. 

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๓ 

เล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ สาทร กรุงเทพมหานคร สอศ. 

กลาง 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สอศ. 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ คลองเตย กรุงเทพมหานคร สช. 

ใหญ่ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมนิไม่ผา่นเกณฑ์   



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๓๔ 

 

สถานศึกษารางวัลชมเชย  ระดับการศึกษาวิชาชีพ 

สบย. ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สอศ. 

๒ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๓ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๔ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๕ 
เล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เมืองตราด ตราด สอศ. 

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุร ี เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี สอศ. 

๖ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๗ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๘ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๙ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๐ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๑ 
เล็ก วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ควนขนุน พัทลุง สอศ. 

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลงุ เมืองพัทลุง พัทลุง สอศ. 



นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา รางวัลชมเชย  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕          ๓๕ 

 

สบย. ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๒ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

๑๓ 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 


