
                                 

  
  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  รายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัชมเชย ในการคดัเลอืก 

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพือ่รับรางวลัพระราชทาน   
ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
----------------------  

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖  และข้อ ๙  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายช่ือ
นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา  ท่ีไดรั้บรางวลัชมเชยในการคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวลัพระราชทาน   ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓  ดงัต่อไปน้ี 

นักเรียนนักเรียนรางวลัชมเชย ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  รางวลัชมเชย ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ประจาํปีการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๒๕๕๓๕๓  

กลุ่มจงัหวดักลุ่มจงัหวดัที ่ ที ่ ๑๑  

ระดับประถมศึกษา  

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นกัเรียนท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์       

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ เดก็หญิงจนัทร์นวล  จนัทร์ โรงเรียนวดัโคกเขมา นครชยัศรี นครปฐม สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงจิดาภา  สุขทั้งวงษ ์ โรงเรียนปัญจพรพิทยา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สช.สป. 

ใหญ่ ๑ เดก็ชายกลิุสทสั  ฝนทัง่ 
โรงเรียนพระตาํหนกัสวน
กหุลาบ มหามงคล 

พทุธมณฑล นครปฐม สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงสาธิตา  จนัทรพิทกัษ ์     โรงเรียนแยม้สอาดรังสิต ลาํลูกกา ปทุมธานี สช.สป. 

 
 
 

 

 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๒ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงศิริวรรณ  โคกิฬา โรงเรียนวดัทศทิศ ลาํลูกกา ปทุมธานี สพฐ. 

 ๒ นายวีรชน  เทียนแกว้ โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ สามพราน นครปฐม สพฐ. 

กลาง ๑ 
นางสาวณฏัฐณิชา   
                            อิทธิโสภณพิศาล 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน 

กาํแพงแสน นครปฐม สกอ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ เดก็ชายดลเดช  ชึตต ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ธญับุรี  ปทุมธานี  สพฐ.  

 ๒ นกัเรียนท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ นางสาวเพชรลดัดา  จนัทร์โต 
โรงเรียนหลวงพอ่ปาน
คลองด่านอนุสรณ์ 

บางบ่อ สมุทรปราการ สพฐ. 

 ๒ นายอรรณพ  กิตติถาวร 
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาํแพงแสน 

กาํแพงแสน นครปฐม สกอ. 

ใหญ่ ๑ นายณภทัร  ลภสัชวลั โรงเรียนสายปัญญารังสิต ธญับุรี ปทุมธานี สพฐ. 

 ๒ นายยศพล  หาญวณิชยเ์วช โรงเรียนศรีบุณยานนท ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๒  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็ชายสราวธุ  ศรีมะโน 
โรงเรียนบา้นวงัใหม่ 
(ประชาอุทิศ ๒๕๑๙) 

เบตง ยะลา สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ เดก็ชายซุฟยนั  เดง็ โรงเรียนบา้นกระหวะ มายอ ปัตตานี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงอีมาส  เจ๊ะหลง โรงเรียนบา้นปาแตรายอ รามนั ยะลา สพฐ. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงเขมิกา  พรหมจนัทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายพิทวสั  วิเชียรวฒันชยั โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็ชายยอดยทุธ  บุญญาธิการ 
โรงเรียนบา้นด่านสนัติ
ราษฎร์ 

เบตง ยะลา สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงซีตีรอมีเนาะ  ดาโอะ โรงเรียนบา้นจะแนะ จะแนะ นราธิวาส สพฐ. 

กลาง ๑ นางสาวปิยพร  พรหมชาติ โรงเรียนควนโดนวิทยา ควนโดน  สตูล  สพฐ.  

 ๒ นางสาวอาดีลลา  สามะอิ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา รามนั ยะลา สช.สป. 

ใหญ่ ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นางสาวอนิดา  บวัทอง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๔๒ 

เมืองสตูล สตูล สพฐ. 

 ๒ นางสาวอาอีเซ๊าะ  ยานยา โรงเรียนกาบงัพิทยาคม กาบงั ยะลา สพฐ. 

กลาง ๑ นางสาวอนีส  ซามะเฮง โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวทิยา รามนั ยะลา สช.สป. 

 ๒ นางสาวลลิตา  เจียมกตญัญู 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

เมืองปัตตานี  ปัตตานี  สกอ.  

 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๔ 

 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

ใหญ่ ๑ นายจิตติพฒัน ์ มากแกว้ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู เมืองปัตตานี ปัตตานี สพฐ. 

 ๒ นางสาวหทยัรัตน ์ ทองแกมแกว้ โรงเรียนสตูลวทิยา เมืองสตูล สตูล สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๓ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ เดก็หญิงธญัวรัตน ์ เพช็รขาํ 
โรงเรียนเทศบาลวดัธารา
สถิตย ์

เมืองพทัลุง พทัลุง อปท. 

 ๒ เดก็หญิงโชษิตา  จารุโภคาวฒัน ์ โรงเรียนตวงวชิชพ์ฒันา 
เมือง 

สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี สช.สป. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงปาหนนั  จนัทร์โสด 
โรงเรียนเทศบาลบา้นคูหา
สวรรค ์

เมืองพทัลุง พทัลุง อปท. 

 ๒ เดก็ชายธนตัถ ์ จิวาภรณ์คุปต ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 
เมือง 

สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็ชายอธิปการย ์ จรพงศ ์
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(วดัโพธาวาส) 

เมือง 
สุราษฎร์ธานี 

สุราษฎร์ธานี อปท. 

 ๒ เดก็ชายนิติพงศ ์ นิกาจิ โรงเรียนบา้นป่าเร็ด นาทวี สงขลา สพฐ. 

กลาง ๑ นางสาวบุณยวีร์  ภกัดีรุจีรัตน ์ โรงเรียนสะบา้ยอ้ยวิทยา สะบา้ยอ้ย  สงขลา  สพฐ.  

  ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงภทัราวรรณ  มนูญ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 
เมือง 

สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงอิงทิตา  วงศจิ์นดา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมืองชุมพร ชุมพร สพฐ. 

 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๕ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นายพนัธ์กวี  บุญมี โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย ์ นครศรีธรรมราช สพฐ. 

 ๒ นายเมธี  รักจิตร โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม เขาชยัสน พทัลุง สพฐ. 

กลาง ๑ นางสาวชฎัติกา  พวงงาม โรงเรียนบางสวรรคว์ิทยาคม พระแสง สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

 ๒ นางสาวชนากานต ์ เลาหบุตร โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สช.สป. 

ใหญ่ ๑ นางสาวหทยัทิพย ์ จีนจนัทร์ โรงเรียนปากพนงั ปากพนงั นครศรีธรรมราช สพฐ. 

 ๒ นายทิวตัถ ์ ศิริประภา 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม   
จงัหวดัสงขลา 

เมืองสงขลา สงขลา สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่  ๔  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงปทุมทิพย ์  ละอองสม โรงเรียนบา้นหว้ยพลู เขาพนม กระบ่ี สพฐ. 

  ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ เดก็หญิงวารุณี  วิเชียรสร้าง โรงเรียนบา้นคอเอน ถลาง ภูเกต็ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงชญานิศ  กลัยวณิชย ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี สช.สป. 

 ๒ เดก็หญิงจนัทกานต์ิ  ชยัวิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๒  
(วดักะพงัสุรินทร์) 

เมืองตรัง ตรัง อปท. 

 

 

 

 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๖ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงประกรทิพย ์ ก๋งทอง โรงเรียนบา้นรังแตน กระบุรี ระนอง สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายบรรหาร  เป็นสุข โรงเรียนบา้นสะปํา “มงคลวิทยา” เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพฐ. 

กลาง ๑ เดก็ชายณฐัวฒิุ  เศียรอุ่น โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา กระบ่ี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงอุปสรา  สมาธิ 
โรงเรียนมธัยมวดัควนวิเศษ
มูลนิธิ 

เมืองตรัง ตรัง สช.สป. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงพรรณวดี  สอาดเอ่ียม โรงเรียนอาํมาตยพ์านิชนุกลู เมืองกระบ่ี กระบ่ี สพฐ. 

 ๒ นางสาววิไลวรรณ  ตนัสุเมธ โรงเรียนสตรีระนอง เมืองระนอง ระนอง สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน       

กลาง ๑ นายเจตสนัต ์ ชิตเดชะ โรงเรียนสตรีพงังา เมืองพงังา พงังา สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ นางสาวปิยนิตย ์ ชูแกว้ โรงเรียนภูเกต็วทิยาลยั เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพฐ. 

 ๒ นายชิตพล  แท่นทอง โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภิมุข นาโยง ตรัง สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่๕ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงกนัยารัตน ์ พลแสน 
โรงเรียนวดัแกว้เจริญ  
(เฟ้ือบาํรุง) 

อมัพวา สมุทรสงคราม สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน       

กลาง ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงศนัสนีย ์ ขนัทะบวั โรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง กาญจนบุรี สช.สป. 

 ๒ เดก็หญิงณฐัณิชา  นามพรม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
เมือง

สมุทรสงคราม 
สมุทรสงคราม สพฐ. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๗ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นายสุธี  รอดไทรป่า 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(เทศบาลสงเคราะห์) 

เมืองราชบุรี ราชบุรี อปท. 

 ๒ เดก็หญิงธรกมลธรณ์  ดีซ่ี โรงเรียนแยม้สอาดหวัหิน หวัหิน 
ประจวบ 
คีรีขนัธ์ 

สช.สป. 

กลาง ๑ เดก็หญิงลลิตา  ช่อสะอึก โรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ ์ พนมทวน กาญจนบุรี สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงสุวภทัร  ขาํทวี 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
จงัหวดัเพชรบุรี 

เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงนภสั  พนัธ์ประสิทธิเวช โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
เมือง

สมุทรสงคราม 
สมุทรสงคราม สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นางสาวสุทธินี  หนูทิพย ์ โรงเรียนวดัสนัติการามวิทยา ปากท่อ ราชบุรี สพฐ. 

 ๒ นางสาวเสาวลกัษณ์  กลํ่าเถ่ือน 
โรงเรียนเทศบาล วดัป้อมแกว้ 
(อคัรพงศช์นูปถมัภ)์ 

เมือง
สมุทรสงคราม 

สมุทรสงคราม อปท. 

กลาง ๑ นายปฏิพทัธ์  หอมสุข โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วดัเพลง ราชบุรี สพฐ 

 ๒ นางสาวรจนา  เนตรกาศกัด์ิ โรงเรียนท่ายางวิทยา ท่ายาง เพชรบุรี สพฐ 

ใหญ่ ๑ นายไกรเพชร  อินพยม โรงเรียนอมัพวนัวิทยาลยั อมัพวา สมุทรสงคราม สพฐ 

 ๒ นายธีระพงษ ์ พลูเกิด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ดอนเจดีย ์ สุพรรณบุรี สพฐ 

 
กลุ่มจงัหวดัที ่ ๖  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงวรรณณิษา  แจง้งุด โรงเรียนวดัสุทธาวาส อินทร์บุรี สิงห์บุรี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงชมพนุูช  จนัทร์เพญ็ 
โรงเรียนชุมชนวดัศรี
มณีวรรณ (ธรรมศิริอุปถมัภ)์ 

มโนรมย ์ ชยันาท สพฐ. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๘ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

กลาง ๑ เดก็หญิงพิมพม์าดา  ถ่ินสถาน 
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์
(วดัศรีสิทธ์ิสุวรรณวฒันะ) 

มโนรมย ์ ชยันาท สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ 
โรงเรียนวดักระโดงทอง 
(พิบูลยป์ระสิทธ์ิ) 

เสนา 
พระนครศรี 
อยธุยา 

สพฐ. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงอนญัญา  เนตร์นิยม โรงเรียนอนุบาลชยันาท เมืองชยันาท ชยันาท สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงสุภลกัษณ์  ธาราภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็ชายตน้ตระการ  ทรัพยภ์กัดี 
โรงเรียนมหาราช  
“ประชานิมิต” 

มหาราช 
พระนครศรี 
อยธุยา 

สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงโสศิธร  สีเหลือง 
โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโล่ห์
สุทธาวาส 

เมืองอ่างทอง อ่างทอง อปท. 

กลาง ๑ เดก็หญิงกลัยาณี  หนูตะเภา โรงเรียนวดัสิงห์ วดัสิงห์ ชยันาท สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ 
เดก็หญิงประภาพรรณ์   
                                  หว้งทรัพย ์

โรงเรียนโคกสาํโรงวิทยา โคกสาํโรง ลพบุรี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงพนัณิตา  เพง็พลู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” เสนา 
พระนครศรี 
อยธุยา 

สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นายณฐวตัร  พงษส์าริกิจ โรงเรียนบ่อยางวิทยา สวา่งอารมณ์ อุทยัธานี สพฐ. 

 ๒ นางสาวชลีพร  ศรีเดช 
โรงเรียนเนินขามรัฐประชา 
นุเคราะห์ 

เนินขาม ชยันาท สพฐ. 

กลาง ๑ นางสาวรุ่งนภา  คุม้ชนะ โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ หนัคา ชยันาท สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ นางสาวสิริรัตน ์ มีสมบติั 
โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

บางปะอิน 
พระนครศรี  
อยธุยา 

สพฐ. 

 ๒ นางสาวอรอนงค ์ แซ่โซว โรงเรียนพฒันานิคม พฒันานิคม ลพบุรี สพฐ. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๙ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๗ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงกมลชนก  พนูสวสัด์ิ โรงเรียนบา้นเนินคนธา หนองไผ ่ เพชรบูรณ์ สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงธนพร  กอ้นกลีบ โรงเรียนบา้นนาอิซาง พิชยั อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

กลาง ๑ เดก็หญิงกนกพร  หงษท์อง โรงเรียนบา้นโนนจัน่ ไทรงาม กาํแพงเพชร สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายชยัมงคล  เกิดซํ้ า 
โรงเรียนวดัจนัทร์  
(ลอมราษฎร์บาํรุง) 

เมืองสุโขทยั สุโขทยั สพฐ. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงสิริภทัร์  มีอินทร์ถา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ ท่าปลา อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงวชิราภรณ์  มีเมตตา 
โรงเรียนเทศบาล ๑  
(บา้นในเมือง) 

เมือง
เพชรบูรณ์ 

เพชรบูรณ์ อปท. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นายธีรพล  พลสา โรงเรียนวดัหนองหลวง 
โพธ์ิประทบั

ชา้ง 
พิจิตร สพฐ. 

 ๒ นางสาวลดัดาวลัย ์ คงลอ้ม โรงเรียนบา้นนาอิซาง พิชยั อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

กลาง ๑ เดก็หญิงปิยะภรณ์  พรรณขาม โรงเรียนเมตตาวิทยา หล่มสกั เพชรบูรณ์ สช.สป. 

 ๒ เดก็หญิงอโรชา  พรมสี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม บรรพตพิสยั นครสวรรค ์ สพฐ. 

ใหญ่ ๑ นายปรมินทร์  สาขา โรงเรียนพิชยั พิชยั อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

 
๒ เดก็หญิงโยษิตา  เจียรธนะกานนท ์ โรงเรียนกาํแพงเพชรพิทยาคม 

เมือง
กาํแพงเพชร 

กาํแพงเพชร  สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นางสาวจินตนา  บุญเขม็ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ตาคลี นครสวรรค ์ สพฐ. 

 ๒ สามเณรสีหนาท  วงัหอม โรงเรียนหลวงพอ่เพชรวิทยา เมืองพิจิตร พิจิตร 
สาํนกังาน
พระพทุธฯ 

 
 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๐ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

กลาง ๑ นางสาวเชาวเ์นตร  ช่ืนจิตร โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พิษณุโลก สพฐ. 

 ๒ นางสาวเพชรรัตน ์ นิลขาํ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ อปท. 

ใหญ่ ๑ นายภรัณย ู ขาํนํ้าคู ้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
เมือง

พิษณุโลก 
พิษณุโลก สพฐ. 

 ๒ นางสาวอนาวิล  สินสิงห์ โรงเรียนกาํแพงเพชรพิทยาคม 
เมือง

กาํแพงเพชร 
กาํแพงเพชร สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๘ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงโชติกา  ผดุงมาตรวรกลุ โรงเรียนยวุทูตศึกษาพฒันา สารภี เชียงใหม่ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ เดก็หญิงทองวดี  สมใจ โรงเรียนเทศบาล ๘ บา้นใหม่ 
เมือง

เชียงราย 
เชียงราย อปท. 

 ๒ เดก็หญิงพรศิริ  ยีป่า โรงเรียนธนรัตนว์ิทยา เมืองลาํพนู ลาํพนู สช.สป. 

ใหญ่ ๑ เดก็ชายณฐันนัท ์ ทิรานนท ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
ประถม 

เมือง
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ สช.สป. 

 ๒ เดก็หญิงจินตภา  พงศพ์านกลุ โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ พาน เชียงราย  สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงวิภาวดี  หลวงคาํ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา
บา้นโทกหวาก 

เมืองพะเยา พะเยา สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายส่งศกัด์ิ  ริยะป่า โรงเรียนบา้นหนองเกิด ป่าซาง ลาํพนู สพฐ. 

กลาง ๑ นายสุรวินท ์ หล่ีจา 
โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงราย 

เมืองเชียงราย เชียงราย อปท. 

 ๒ นายจิตติ  เครือทองศรี 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ พะเยา 

ภูกามยาว พะเยา  สพฐ. 

 
 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๑ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงภารวี  สุนทราพนัธุ์ โรงเรียนนารีรัตนจ์งัหวดัแพร่ เมืองแพร่ แพร่ สพฐ. 

 ๒ นายอนนัตสิทธ์ิ  ออนตะไคร้ โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ แม่สาย เชียงราย สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นายมงคล  ดูแกว้ โรงเรียนเวียงชยัวิทยาคม เวียงชยั  เชียงราย สพฐ. 

 ๒ นายทวีวฒัน ์ วงคค์ม โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา บา้นธิ ลาํพนู สพฐ. 

กลาง ๑ นายอรงเดช  เกตุสระชยั โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เถิน ลาํปาง สพฐ. 

 ๒ นางสาวอาภาพร  เพชรแสง โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม ปง พะเยา สพฐ. 

ใหญ่ ๑ นายพฒันพงศ ์ สุทธภกัติ โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ เมืองแพร่ แพร่ สพฐ. 

 ๒ นางสาวหฤทยั  ไชยวงค ์ โรงเรียนจกัรคาํคณาทร เมืองลาํพนู ลาํพนู สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่๙  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นกัเรียนท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์    

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ เดก็หญิงขวญันภา  บุญประคม โรงเรียนบา้นนาตาดสมสะอาด ผาขาว เลย สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงชุติกาญจน ์ แก่นจนัทร์ 
โรงเรียนบา้นสงเปลือยดง
สามสิบ 

กมุภวาปี อุดรธานี สพฐ. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงชนิสรา  ออ้มนอก โรงเรียนอมตวทิยา 
หนองสอง

หอ้ง 
ขอนแก่น สช.สป. 

 ๒ เดก็หญิงพิมชนิกา  สีปานแกว้ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 
เมือง

หนองคาย 
หนองคาย สช.สป. 

 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๒ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นายฤทธิพร  ทองอนัตงั โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
เมือง

สกลนคร 
สกลนคร สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงอนุรักษ ์ สีเชียงสา 
โรงเรียนบา้นสองคอนศิริ 
คุรุราษฎร์ 

นํ้าพอง ขอนแก่น สพฐ. 

กลาง ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงนลินนิภา  ดีทุม โรงเรียนบา้นไผ ่ บา้นไผ ่ ขอนแก่น สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน       

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นายปัญญา  ชยับุลม โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย สพฐ. 

 ๒ นางสาวม่ิงขวญั  หาญสุวรรณ โรงเรียนเอราวณัวิทยาคม เอราวณั เลย สพฐ. 

กลาง ๑ นายพิพฒัน ์ โสมาบุตร โรงเรียนหว้ยเก้ิงพิทยาคาร กมุภวาปี อุดรธานี สพฐ. 

 ๒ นายพีรพล  บงคบุ์ตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัเลย เชียงคาน เลย สพฐ. 

ใหญ่ ๑ นางสาวหยาดพิรุณ  ปู่หลุ่น โรงเรียนคาํแสนวิทยาสรรค ์ นากลาง หนองบวัลาํภู สพฐ. 

 ๒ นายวีรยทุธ  พลูสวสัด์ิ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ อุดรธานี สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๐ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็ชายบณัฑิต  สมโสภา โรงเรียนบา้นหนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายศุภรัฐ  ทตัสอย โรงเรียนบา้นคอ้โนนสวา่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอด็ สพฐ. 

กลาง ๑ เดก็หญิงสิรีธร  สุพลแสง 
โรงเรียนเซนตย์อแซฟ 
ศรีสงคราม 

ศรีสงคราม นครพนม สช.สป. 

 ๒ เดก็หญิงชลธิชา  บุญหนุน โรงเรียนบา้นโนนขาม เดชอุดม อุบลราชธานี สพฐ. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๓ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงณฐัณิชา  ไชยเสนา โรงเรียนอุบลวทิยาคม 
เมือง

อุบลราชธานี 
อุบลราชธานี สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายภควตั  ไกยกิจ โรงเรียนอนุบาลยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นางสาวฑิฆมัพร  หวงัพิทกัษ ์ โรงเรียนบา้นทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงจิตรอนงค ์ ปราณีวงศ ์
โรงเรียนดงสวา่งวิทยา 
(อ่อนอาํนวยศิลป์) 

นาจะหลวย อุบลราชธานี สพฐ. 

กลาง ๑ นางสาวชลบุษ  เมืองมูล โรงเรียนโพนทองวิทยายน โพนทอง ร้อยเอด็ สพฐ. 

 ๒ นางสาวนีรนุช  ภูบุญอบ โรงเรียนหว้ยเมก็วิทยาคม หว้ยเมก็ กาฬสินธุ์ สพฐ. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงนภสัวรรณ  มาคิน โรงเรียนผดุงนารี 
เมือง

มหาสารคาม 
มหาสารคาม สพฐ. 

 ๒ นางสาวสิริกลัยา  บุญทน โรงเรียนพิบูลมงัสาหาร 
พิบูล 

มงัสาหาร 
อุบลราชธานี อปท. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นางสาวพรทิพย ์ ศรีลาฤทธ์ิ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 
เมือง

มุกดาหาร 
มุกดาหาร สพฐ. 

 ๒ นางสาวอุไรพร  เช้ือสุก โรงเรียนรามราชพิทยาคม ท่าอุเทน นครพนม สพฐ. 

กลาง ๑ นายคมสนั  สุคาํภา โรงเรียนดงหลวงวิทยา ดงหลวง มุกดาหาร สพฐ. 

 ๒ นางสาวปานทิพย ์ ลีโคตร โรงเรียนบา้นผึ้งวิทยาคม 
เมือง

นครพนม 
นครพนม สพฐ. 

ใหญ่ ๑ นางสาวดวงฤทยั  บุญสินชยั โรงเรียนหนองพอกวิทยาลยั หนองพอก ร้อยเอด็ สพฐ. 

 ๒ นายศุภชยั  ชูรัตน ์ โรงเรียนเลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร สพฐ. 

 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๔ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๑ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงณฐัริกา  หอมแพน 
โรงเรียนบา้นหนองกก 
(ทรงรวมมิตร) 

นางรอง บุรีรัมย ์ สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงรุจิรา  เกษชฎา โรงเรียนบา้นหนองโจด 
หนองบวั 
ระเหว 

ชยัภูมิ สพฐ. 

กลาง ๑ 
เดก็หญิงสิริยากรณ์   
                          จนัทร์ประทีป 

โรงเรียนอนุบาลพยห์ุ พยห์ุ ศรีสะเกษ สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายวรวฒิุ  เทพนรินทร์ โรงเรียนบา้นโหล่นสามคัคี 
หนองบวั
แดง 

ชยัภูมิ สพฐ. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงฐิตา  เพง็ชยั โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
เมือง 

ศรีสะเกษ 
ศรีสะเกษ สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายอิสรชน  พลอยสุวรรณ์ โรงเรียนวานิชวิทยา บวัใหญ่ นครราชสีมา สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นางสาวมีนา  วาจาฉลาด 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ปราสาท 

ปราสาท สุรินทร์ สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงสุชิรา  โพธิวฒัน ์
โรงเรียนบา้นหนองหมีหวัดง 
(ประชาวิทยาคาร) 

ราษีไศล ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง ๑ เดก็ชายอคัรณฎัฐ ์ รัตนพงศภ์คั โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม นาโพธ์ิ บุรีรัมย ์ สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงกญัญก์นิษฐ ์ อุดมศิลป์ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 

เมือง 
ศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ สพฐ. 

ใหญ่ ๑ นายชินหวตัร  บุญจริง โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม ประโคนชยั บุรีรัมย ์ สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงประสพพร  มูลธิมา โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร จตุัรัส ชยัภูมิ สพฐ. 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นางสาวชลดา  เม่นเกาะ โรงเรียนหนองบวับานวิทยา จตุัรัส ชยัภูมิ สพฐ. 

 ๒ สามเณรอานนท ์ ปลํ้ากระโทก 
โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
วดับึงกิตติวิทยา 

เมือง
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 
สาํนกังาน
พระพทุธฯ 

กลาง ๑ นายไพโรจน ์ กา้นอินทร์ โรงเรียนลานทรายวิทยาคม ท่าตูม สุรินทร์ สพฐ. 

 ๒ นางสาวชิดชนก  กลางจนัทึก โรงเรียนนางรองพิทยาคม นางรอง บุรีรัมย ์ สพฐ. 

ใหญ่ ๑ นางสาวมาลิสา  ชุบขนุทด โรงเรียนมธัยมด่านขนุทด ด่านขนุทด นครราชสีมา สพฐ. 

 ๒ นายสุริยานนท ์ พลสิม โรงเรียนสตึก สตึก บุรีรัมย ์ สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๒ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงลลิดา  เงินเตม็ โรงเรียนบา้นเนินดินแดง โป่งนํ้าร้อน จนัทบุรี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงกาญจนา  ดอกคาํ โรงเรียนบา้นท่าระพา 
เมือง

สระแกว้ 
สระแกว้ สพฐ. 

กลาง ๑ เดก็ชายเสกสรร  จนัทร์ภิรมย ์ โรงเรียนบา้นทบัสงฆ ์ สอยดาว จนัทบุรี สพฐ. 

 ๒ นกัเรียนท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์    

ใหญ่ ๑ เดก็ชายภูมิ  เลิศฤทธ์ิมหาชยั โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงเจณิตตา  จนัทวงษา โรงเรียนสุตะบาํรุงพิทยาคาร บางคลา้ ฉะเชิงเทรา สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็หญิงณฐัมนต ์ แซ่เซียว โรงเรียนกวงฮั้ว เมืองระยอง ระยอง สช.สป. 

 ๒ เดก็หญิงชญานี  โชติสุวรรณ์ 
โรงเรียนวดัหนองคนั 
(ไจ พิทยาคาร) 

ท่าใหม่ จนัทบุรี สพฐ. 

 
 
 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๖ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

กลาง ๑ เดก็หญิงกรรณิการ์  เจริญนาม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์ จนัทบุรี สพฐ. 

 ๒ เดก็หญิงพิมพน์ารา  นาคฉตัรีย ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ระยอง 

เมืองระยอง ระยอง สพฐ. 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงมยรุกาญจน ์ ฉตัรเงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เมือง

จนัทบุรี 
จนัทบุรี สพฐ. 

 ๒ นางสาวนภสร  หงส์สุวรรณ โรงเรียนสระแกว้ เมืองสระแกว้ สระแกว้ สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นางสาวอุไรวรรณ  สาหุทศั โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ขลุง จนัทบุรี สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน       

กลาง ๑ นายเฉลิมเกียรติ  กงแกว้ โรงเรียนมารีวทิยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สช.สป. 

 ๒ นางสาวณฐัชา  โคตรบุตร โรงเรียนทพัราชวิทยา ตาพระยา สระแกว้ สพฐ. 

ใหญ่ ๑ นางสาวกมลชนก  บุญพรมอ่อน โรงเรียนวฒันานคร วฒันานคร สระแกว้ สพฐ. 

 ๒ นายอิศเรศ  สุขชม โรงเรียนประจนัตราษฎร์บาํรุง ประจนัตคาม ปราจีนบุรี สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่๑๓ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ เดก็ชายธนกฤต  ธนสมบติั 
โรงเรียนชยัพิทยพฒันม์ูลนิธิ 
ชยัพฒันา (จารุวฒันานุกลู     
ท่าพระ) 

บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

 ๒ เดก็หญิงชนญัญา  ทองบ่อ โรงเรียนวดัเจา้มูล บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

กลาง ๑ เดก็ชายสรกฤต  บุญนาํ 
โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สกอ. 

 ๒ เดก็หญิงกนกพร  เรณูรัตน ์
โรงเรียนจนัทศิริวิทยา 
และเทคโนโลย ี

หนองแขม กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๗ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

ใหญ่ ๑ เดก็หญิงณดา  นนทปัทมะดุลย ์ โรงเรียนราชวนิิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

 ๒ เดก็ชายฉฎัร  สุทธิจารี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ นายบุญฤทธ์ิ  บุญมาเรือง 
โรงเรียนวดัไทร  
(ถาวรพรหมานุกลู) 

จอมทอง กรุงเทพมหานคร กทม. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ลาํดบัที ่ ช่ือนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

กลาง ๑ นางสาวอริสรา  สิทธิสกลุเดช โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

ใหญ่ ๑ นางสาวมนทรัตน ์ สุจีรกลุไกร 

โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระ
อุปถมัภ ์สมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ
เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพณัณวดี 

คลองเตย กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

 ๒ ไม่มีนกัเรียนเขา้รับการประเมิน    

 
 
 
 
 
 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๘ 

 

นักศึกษารางวลัชมเชย  ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ เลก็ นายยทุธนา   อ่อนศรี วิทยาลยัการอาชีพเวียงสา เวียงสา น่าน สอศ. 

  นายทศันสิทธ์ิ   แซ่ทา้ว โรงเรียนเถินเทคโนโลยพีณิชยการ เถิน ลาํปาง สช.สป. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นางสาวกรองทอง   โมราสุข วิทยาลยัอาชีวศึกษาลาํปาง เมืองลาํปาง ลาํปาง สอศ. 

  นายอนวชั   กาแวน่ วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย สอศ. 

๒ เลก็ นางสาวเบญจมาศ   กมลรัตน ์ วิทยาลยัสารพดัช่างเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๓ เลก็ นางสาวมะลิ   เฌอมือ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสิีงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นายนฤพน   ใบบาง โรงเรียนเทคโนโลยลีะโว ้ เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป. 

๔ เลก็ นางสาวศริพร   พลูลาย โรงเรียนบริหารธุรกิจอยธุยา 
พระนครศรี 
อยธุยา 

พระนครศรี 
อยธุยา 

สช.สป. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นายชรินทร์   ผอ่งบุรุษ วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา 
พระนครศรี 
อยธุยา 

พระนครศรี 
อยธุยา 

สอศ. 

  นางสาวอุมาภรณ์   สุ่มคอย วิทยาลยัเทคนิคปทุมธานี 
เมือง

ปทุมธานี 
ปทุมธานี สอศ. 

๕ เลก็ นางสาววาสนา   บุญมะณี 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
สระแกว้ 

อรัญประเทศ สระแกว้ สอศ. 

  นางสาวไพรินทร์   โสธรวตัร วิทยาลยัการอาชีพนายายอาม นายายอาม จนัทบุรี สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นางสาวธญัญรัตน ์  ผลวฒันะ วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี สอศ. 

๖ เลก็ นางสาวสุพรรณษา   ปาวสาร โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ เมืองราชบุรี ราชบุรี สช.สป. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๑๙ 

 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๗ เลก็ นายวศิน   ไทยขนัธ์ 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี 

เมือง
อุดรธานี 

อุดรธานี สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นางสาวขวญัจิต   คาํนุชิต วิทยาลยัอาชีวศึกษาเลย เมืองเลย เลย สอศ. 

๘ เลก็ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง นายสุริยกลุ   พลศรี วิทยาลยัการอาชีพสงัขะ สงัขะ สุรินทร์ สอศ. 

 ใหญ่ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๙ เลก็ นายวชิระ   ศรีมนัตะ 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร 

มหาชนะชยั ยโสธร สอศ. 

  นายอภิชยั   ลาแสดง วิทยาลยัสารพดัช่างสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สอศ. 

 กลาง นางสาวศิริรัตน ์  บุญชู วิทยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ วารินชาํราบ อุบลราชธานี สอศ. 

 ใหญ่ นางสาวศุภรดา   พวงเพชร วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี สอศ. 

  นายชชัวาล   ชิณวงศ ์ วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอศ. 

๑๐ เลก็ นายณฐัวฒิุ   รอดบุตร 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
กระบ่ี 

เหนือคลอง กระบ่ี สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๑ เลก็ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๒ เลก็ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

กทม. เลก็ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๒๐ 

 

นักศึกษารางวลัชมเชย  ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ เลก็ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง นายภานุวัฒน์   ดีเลิศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ฝาง เชียงใหม่ สอศ. 

  นายณัฐวุฒ ิ ปงลังกา โรงเรียนเทคโนโลยีกรงุธนเชียงราย เมืองเชยีงราย เชียงราย สช.สป. 

 ใหญ่ นายปรีชา   ชอบจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง สอศ. 

  นายสันติ   แสนว่าง วิทยาลัยเทคนิคแพร ่ เมืองแพร ่ แพร ่ สอศ. 

๒ เลก็ นายสมพร   ยอดคํา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบูรณ ์

หล่มสัก เพชรบูรณ ์ สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นายเอกพันธ ์ สอาดเอี่ยม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ ์ เมืองเพชรบรูณ ์ เพชรบูรณ ์ สอศ. 

๓ เลก็ นางสาวเอื้อมฟา้   แก้วเกดิ โรงเรียนพณิชยการชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท สช.สป. 

 กลาง นายสุทธิพงษ ์  เผ่าศิริ วิทยาลัยการอาชีพโคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุร ี สอศ. 

 ใหญ่ นางสาวสาวิตร ี  คําหวาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี เมืองลพบุร ี ลพบุร ี สอศ. 

๔ เลก็ นายอภิวัฒน ์  สิงห์ขรณ ์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี ไทรน้อย นนทบุร ี สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นายวิรัตน์   แซ่อู่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
พระนครศร ี

อยุธยา 
พระนครศร ี

อยุธยา 
สอศ. 

๕ เลก็ นายวิษณ ุ  ลุนศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อรัญประเทศ สระแก้ว สอศ. 

 กลาง ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นางสาววาสนา   พรมโนร ี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี สอศ. 

๖ เลก็ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นายวรพล   ยินดี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สอศ. 

  นางสาวนํ้าเพชร   พงษ์เขียว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุร ี เมืองกาญจนบรุ ี กาญจนบุร ี สอศ. 

๗ เลก็ นายนิวัฒน ์  วงเปรยีว 
โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลย ี
พณิชยการ 

เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สช.สป. 

  นายเทพพิทกัษ ์  ใจคิดด ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เมืองอดุรธาน ี อุดรธาน ี สอศ. 

 กลาง นางสาวลออ   บุษมงคล วิทยาลัยเทคนิคเขาวง เขาวง กาฬสินธุ ์ สอศ. 
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เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

 ใหญ่ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๘ เลก็ นางสาวชนัดดา   จงทอ่งกลาง 
วิทยาลัยบริหารธุรกจิ 
และการท่องเทีย่วนครราชสีมา 

เมือง
นครราชสีมา 

นครราชสีมา สอศ. 

 กลาง นางสาวนุจร ี  สิงห์สําราญ โรงเรียนชัยภูมบิริหารธุรกิจ เมืองชัยภูม ิ ชัยภูมิ สช.สป. 

 ใหญ่ นางสาวมณีรตัน์   ประยงค์หอม วิทยาลัยการอาชีพนางรอง นางรอง บุรีรัมย ์ สอศ. 

  นางสาวรุง่นภา   โพธิ์นอก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
เมือง

นครราชสีมา 
นครราชสีมา สอศ. 

๙ เลก็ นายเฉลิมชัย   พันธะมา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร 

มหาชนะชัย ยโสธร สอศ. 

  นางสาวสมหญิง   อินอ่อน 
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ
อํานาจเจริญ 

เมือง
อํานาจเจริญ 

อํานาจเจริญ สช.สป. 

 กลาง นายนฤดล   คูณผล วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี สอศ. 

  นายวรพล   แพงกัลยา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร สอศ. 

 ใหญ่ นางสาวอรทัย   ประคองใจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอศ. 

  นายศุภชัย   ลีดอกไม ้ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร สอศ. 

๑๐ เลก็ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๑ เลก็ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๒ เลก็ นางสาวชลธิชา   จันทรเ์พ็ญ วิทยาลัยการอาชีพละงู ละงู สตูล สอศ. 

  นางสาวนริศรา   พรสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สอศ. 

 กลาง นางสาววิภา   บุตรคง โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี หาดใหญ ่ สงขลา สช.สป. 

  นายพงษ์ศักดิ ์  แช่มสันเทียะ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สอศ. 

 ใหญ่ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

กทม. เลก็ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีนักศึกษาเขา้รับการประเมิน    
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นักศึกษารางวลัชมเชย  ระดบัการศึกษาวชิาชีพ 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๒ นางสุกญัญา  สุทธิชาติ วิทยาลยัสารพดัช่างกาํแพงเพชร 
เมือง

กาํแพงเพชร 
กาํแพงเพชร สอศ. 

๓ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๔ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๕ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๖ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๗ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๘ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๙ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๐ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๑ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๒ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

กทม. ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    
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นักศึกษานักศึกษารางวลัชมเชย  รางวลัชมเชย  ระดบัอุดมศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
 

ภาค ขนาด ช่ือนักศึกษา สถาบนัการศึกษา อาํเภอ จังหวดั 

 นายโกมล  ลายทอน มหาวิทยาลยัเจา้พระยา เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค ์
เลก็ 

นายสุรัตน ์ อินจนัทร์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ หางดง เชียงใหม่ 

นายเอกชยั  หมีน่ิม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 
กลาง นางสาวปภาวริญจ ์  

                     กาํจรเกียรติสกลุ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ สนัทราย เชียงใหม่ 

เหนือ 

ใหญ่ นายฐิติ  ธุวดาราตระกลู มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

นายธีระศกัด์ิ  นามบุรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ 
เลก็ 

นายรณชยั  คนบุญ มหาวิทยาลยัอีสาน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

นายวิศรุต  ทองร่อน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน 

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 
กลาง 

นายเชิดชยั  มีกุศล มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

ใหญ่ นายจตุรพล  พิมพสุ์วรรณ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 

นายภุมเรศ  ภูผา วิทยาลยัแสงธรรม สามพราน นครปฐม 
เลก็ 

นายธีรพงศ ์ จบสญัจร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี 

นางสาวจุฑามาศ  วิชาทน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูมิ 

พระนครศรี 
อยธุยา 

พระนครศรี 
อยธุยา กลาง 

นางสาวธนิษฐา  จิรัฐิติกาล มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี สมุทรปราการ 

กลาง 

ใหญ่ นายติณฐว์รเวช  รุ้งมณีวรรณ มหาวิทยาลยัรังสิต เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 

นายภทัรพงศ ์ เพชรานนท ์ วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
เลก็ 

นายมุสลิม  รอกา มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา ยะรัง ปัตตานี 

ใต ้

กลาง นายบุรินทร์  ไทยมิตรชอบ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ เมืองภูเกต็ ภูเกต็ 
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ภาค ขนาด ช่ือนักศึกษา สถาบนัการศึกษา อาํเภอ จังหวดั 

นางสาวพชัรี  เชิญทอง มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

ใหญ่ ไม่มีสถาบนัส่งเขา้รับการคดัเลือก   

 

ภาค ขนาด ช่ือนักศึกษา สถาบนัการศึกษา เขต จังหวดั 

นายอภิวฒันเดช  ดอนโหน่งชา มหาวิทยาลยัเกริก บางเขน กรุงเทพมหานคร
เลก็ 

นายปรัชญา  ชอบงาม วิทยาลยัดุสิตธานี ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

นายวชัรศกัด์ิ  สอนพรินทร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  
กลาง 

 นายสุรเชษฐ ์ หิรัญสถิตย ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วฒันา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวประภาพชัร   

                        ชุณหวราภรณ์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ลาดพระบงั กรุงเทพมหานคร 

นายสุทธิศกัด์ิ  นิลรอด มหาวิทยาลยัศรีปทุม จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

นายกฤษณะ  แสงจนัทร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพ 

มหานคร 
ใหญ่ 

นายโชคอนนัต ์ รักษาภกัดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี 

ธญับุรี กรุงเทพมหานคร 
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สถานศึกษารางวลัชมเชย สถานศึกษารางวลัชมเชย   ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ประจาํปีการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๒๕๕๓๕๓  
กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ บางบวัทอง นนทบุรี สช.สป. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ 
โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม  
(สมุทรคุณากร) 

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อปท. 

 ๒ โรงเรียนอุดมวทิยา ธญับุรี ปทุมธานี สช.สป. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ สามพราน นครปฐม สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ธญับุรี ปทุมธานี สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ บางบ่อ สมุทรปราการ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนวฒันพฤกษา ปากเกร็ด นนทบุรี สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนแยม้สอาดรังสิต ลาํลูกกา ปทุมธานี สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   
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ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

กลาง ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) บางใหญ่ นนทบุรี สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษตัรี พระประแดง สมุทรปราการ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๒  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนบนันงัสตาอินทรฉตัรมิตรภาพท่ี ๒๐๐ บนันงัสตา ยะลา สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นเจาะบาแน มายอ ปัตตานี สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนชุมชนบา้นมะนงัดาลาํ สายบุรี ปัตตานี สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นบ่อหิน ละงู สตูล สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนบา้นจะแนะ จะแนะ นราธิวาส สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๒๗ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบนันงัสตาวิทยา บนันงัสตา ยะลา สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย ์ มะนงั สตูล สพฐ. 

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน     

 
 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๓ 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นทุ่งนารี ป่าบอน พทัลุง สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนสิทธาภทัร์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สช.สป. 

ใหญ่ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นเขาพนม ควนขนุน พทัลุง สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใตจ้งัหวดัสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนบา้นควนดินแดง ควนขนุน พทัลุง สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นบางใหญ่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม เมืองพทัลุง พทัลุง อปท. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๒๘ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนคลองแดนวิทยา ระโนด สงขลา สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมืองชุมพร ชุมพร สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๔  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัควนขนั) เมืองตรัง ตรัง อปท. 

 ๒ โรงเรียนบา้นคลองเหีย เกาะยาว พงังา สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนอนุบาลพงังา เมืองพงังา พงังา สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลกาญจนวฒันว์ิทยา เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สช.สป. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ปลายพระยา กระบ่ี สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลชา้ง เมืองพงังา พงังา อปท. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนระวิราษฎร์บาํรุง ละอุ่น ระนอง สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนวดันทีมุขาราม ปลายพระยา กระบ่ี สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนบา้นควนพญา หว้ยยอด ตรัง สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเกต็ เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นนกงาง เมืองระนอง ระนอง สพฐ. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๒๙ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนเกาะยาววิทยา เกาะยาว พงังา สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นบางเทา ถลาง ภูเกต็ สพฐ. 

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนกนัตงัพิทยากร กนัตงั ตรัง สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๕  
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นวงันํ้าเขียว บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สช.สป. 

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นเหมืองไทร บา้นแหลม เพชรบุรี สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนวดัสีดาราม ดาํเนินสะดวก ราชบุรี สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนบางแม่หมา้ย บางปลามา้ สุพรรณบุรี สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลบา้นโป่ง บา้นโป่ง ราชบุรี สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนวนัทามารีอา ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สช.สป. 

 ๒ สถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์   



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๐ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) เมืองราชบุรี ราชบุรี อปท. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 

 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๖  
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนวดันาบุญ แก่งคอย สระบุรี  สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนวงันอ้ยวิทยาภูมิ วงันอ้ย พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห์ ๑ แก่งคอย สระบุรี  สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภค์่ายนารายณ์ศึกษา เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกลุอุทิศ) วงันอ้ย พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นสมอทอง หว้ยคต อุทยัธานี สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นหวัถนน วิหารแดง สระบุรี  สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนวดัพระขาว  (ประชานุเคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนซอย  ๓ สาย ๔ ซา้ย เมืองลพบุรี ลพบุรี  สพฐ. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๑ 

 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนไพฑูรยว์ิทยา แก่งคอย สระบุรี สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เมืองชยันาท ชยันาท อปท. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาวดัพิกลุทอง ท่าชา้ง สิงห์บุรี 
สาํนกังาน
พระพทุธฯ   

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนปาโมกขว์ิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชตว์ิทยา” นครหลวง พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนโคกสาํโรงวิทยา โคกสาํโรง ลพบุรี สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนหนัคาพิทยาคม หนัคา ชยันาท สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๗ 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนวดัวงัยาง เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค ์ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ชาติตระการ พิษณุโลก สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค ์ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ ตะพานหิน พิจิตร อปท. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นแหลมยาง เกา้เล้ียว นครสวรรค ์ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นเขาพริกอนุสรณ์ ขาณุวรลกัษบุรี กาํแพงเพชร สพฐ. 
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กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค ์ เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค ์ สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร  (ไทยธญัญานุกลู) ศรีนคร สุโขทยั สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนยกกระบตัรวิทยาคม สามเงา ตาก สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนวดัหนองหลวง โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร พิจิตร สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พิษณุโลก สพฐ. 

ใหญ่ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๘ 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนดรุณวทิยา  (เทศบาลบา้นสวนตาล) เมืองน่าน น่าน อปท. 

กลาง ๑ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เมืองเชียงราย เชียงราย สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนโกวิทธาํรงเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.สป. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา เมืองลาํปาง ลาํปาง สช.สป. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๓ 

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นฮ่างตํ่า แม่อาย เชียงใหม่ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนวดัเสดจ็ เมืองลาํปาง ลาํปาง สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นเปียงซอ้ เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนวดัเมธงักราวาส  (เทศรัฐราษฎร์นุกลู) เมืองแพร่ แพร่ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลอยูว่ิทยา เมืองน่าน น่าน สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เชียงของ เชียงราย สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบา้นโทกหวาก เมืองพะเยา พะเยา สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ พะเยา ภูกามยาว พะเยา สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อาย เชียงใหม่ อปท. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนนารีรัตนจ์งัหวดัแพร่ เมืองแพร่ แพร่ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนเถินวทิยา เถิน ลาํปาง สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๙ 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นหนองหอย เมืองสกลนคร สกลนคร สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนบา้นง่อนหนองพะเนาวมิ์ตรภาพท่ี ๑๒๖ สวา่งแดนดิน สกลนคร สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย สพฐ. 

ใหญ่ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๔ 

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นโพนทอง ปากชม เลย สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นนาตูม นายงู อุดรธานี สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนบา้นโคกกะทอ นาวงั หนองบวัลาํภู สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นยางคาํ หนองเรือ ขอนแก่น สพฐ. 

ใหญ่ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม รัตนวาปี หนองคาย สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนยิง่ยวดพิทยานุกลู สร้างคอม อุดรธานี สพฐ. 

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ อุดรธานี สพฐ. 

 ๒  ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน      

 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๐  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นแกง้นาบอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองหญา้มา้ เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ อปท. 

 ๒ โรงเรียนเทศบาล  ๑ (หนองแสง) เมืองนครพนม นครพนม อปท. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนเซนตย์อแซฟนาแก นาแก นครพนม สช.สป. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๕ 

 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร สพฐ. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นคอ้โนนสวา่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอด็ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นหนองไผ ่ ลืออาํนาจ อาํนาจเจริญ สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนบา้นมะกอก กนัทรวิชยั มหาสารคาม สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทน นครพนม สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนพระกมุารร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกลู เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค ์ เมืองยโสธร ยโสธร สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนคอ้วงัวิทยาคม คอ้วงั ยโสธร สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี เหล่าเสือโกก้ อุบลราชธานี สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา โพนทอง ร้อยเอด็ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๑  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นหลุมขา้ว โนนสูง นครราชสีมา สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนวดัหงษ ์ พทุไธสง บุรีรัมย ์ สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสยั อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพฐ. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๖ 

 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนจอมแกว้วิทยา บาํเหน็จณรงค ์ ชยัภูมิ  สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนวดัขนงพระเหนือ ปากช่อง นครราชสีมา สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนบา้นคอนสวรรค ์ คอนสวรรค ์ ชยัภูมิ  สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดาํรงราชานุสรณ์ กนัทรลกัษ ์ ศรีสะเกษ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนวงัใหม่พฒันา เทพสถิต ชยัภูมิ  สพฐ. 

กลาง ๑ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สงัขะ สุรินทร์ สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนหว้ยตอ้นพิทยาคม เมืองชยัภูมิ ชยัภูมิ  อปท. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ปราสาท สุรินทร์ สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๒ 

ระดับ ก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร เมืองระยอง ระยอง สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนวดัหินดาษ(กระแส บุญชูอุทิศ) ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนธมัมสิริศึกษาสตัหีบ สตัหีบ ชลบุรี สช.สป. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๗ 

 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนบา้นคลองปริง บ่อทอง ชลบุรี สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนบา้นคลองลาว นายายอาม จนัทบุรี สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนวดัพลงชา้งเผอืก แกลง ระยอง สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี บา้นบึง ชลบุรี สพฐ. 

 ๒ โรงเรียนมกฎุเมืองราชวิทยาลยั แกลง ระยอง สพฐ. 

ใหญ่ ๑ โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สช.สป. 

 ๒ โรงเรียนวดัป่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๓ 
ระดับ ก่อนประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ สถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์   



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๘ 

 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับ ประถมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน     

กลาง ๑ โรงเรียนราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

 ๒ 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเดจ็เจา้พระยา 

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สกอ. 

ใหญ่ ๑ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน     

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด ลาํดบัที ่ สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ๑ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ๑ โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

 ๒ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 
 
 
 
 

สถานศึกษารางวลัชมเชย  ระดบัอาชีวศึกษา  
เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ วิทยาลยัอาชีวศึกษาแพร่ เมืองแพร่ แพร่ สอศ. 



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๓๙ 

 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๒ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคสุโขทยั เมืองสุโขทยั สุโขทยั สอศ. 

๓ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๔ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๕ เลก็ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สอศ. 

  วิทยาลยัการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์ พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ สอศ. 

 กลาง 
โรงเรียนเทคโนโลยบีริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ 

บางพลี สมุทรปราการ สช.สป. 

  วิทยาลยัการอาชีพกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สอศ. 

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี สอศ. 

๖ เลก็ โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สช.สป. 

  วิทยาลยัการอาชีพสองพ่ีนอ้ง สองพ่ีนอ้ง สุพรรณบุรี สอศ. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 
 
 
เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๗ เลก็ วิทยาลยัการอาชีพด่านซา้ย ด่านซา้ย เลย สอศ. 

  วิทยาลยัการอาชีพเกษตรวิสยั เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ สอศ. 
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เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

 กลาง โรงเรียนเทคโนโลยอีีสานเหนือ เมืองอุดรธานี อุดรธานี สช.สป. 

 ใหญ่ วิทยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สอศ. 

๘ เลก็ วิทยาลยัการอาชีพแกง้คร้อ แกง้คร้อ ชยัภูมิ สอศ. 

 กลาง วิทยาลยัการอาชีพสงัขะ สงัขะ สุรินทร์ สอศ. 

 ใหญ่ วิทยาลยัการอาชีพนางรอง นางรอง บุรีรัมย ์ สอศ. 

  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สอศ. 

๙ เลก็ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร มหาชนะชยั ยโสธร สอศ. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร สอศ. 

  วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สอศ. 

๑๐ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๑ เลก็ วิทยาลยัเทคนิคสิชล สิชล นครศรีธรรมราช สอศ. 

  วิทยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งท่ี ๒ กาญจนดิษฐ ์ สุราษฎร์ธานี สอศ. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๒ เลก็ วิทยาลยัการอาชีพนาทวี นาทวี สงขลา สอศ. 

  วิทยาลยัการอาชีพละงู ละงู สตูล สอศ. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ. 

กทม. เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

สถานศึกษารางวลัชมเชย  ระดบัการศึกษาวชิาชีพ 
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เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๒ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๓ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๔ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๕ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๖ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๗ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๘ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๙ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๐ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๑ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๒ เลก็ สถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    



นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา รางวลัชมเชย  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓          ๔๒ 

 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

กทม. เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒๖   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


