2.3 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558)
2.3.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่งเสริมการ สานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
อ่านและการเขียนคุณค่าวรรณกรรม
แว่นแก้ว
โรงเรียนกันทรารมณ์
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ สานักงานคณะกรรมการ
ยุวชนประกันภัย ระดับภาค
กากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
โรงเรียนกันทรารมณ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS สพฐ.
(29 ก.พ.59)
ปีการศึกษา 2557
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ)
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
นายเดชชัย ดวงแสง
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศผลและมอบรางวัล
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีนาคม 2559)
ดีเด่น ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
นายเดชชัย ดวงแสง
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
สพม.28
(ประกาศผลและมอบรางวัล
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีนาคม 2559)
ดีเด่น ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่
ครู (ระบุชื่อ)
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Obec Award 2558
สพฐ.
1. นายศตภิษัช ไกรษี
1. นายศตภิษัช ไกรษี
เป็นวิทยาการการอบรมตาม
สพฐ.
โครงการ DLIT การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
1. นายศตภิษัช ไกรษี
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา
สสวท.
ผู้แทนครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท
1. นายศตภิษัช ไกรษี

1. นายศตภิษัช ไกรษี

1. นายศตภิษัช ไกรษี

1. นางนิออนด์ รอบคอบ
1. นางนิออนด์ รอบคอบ
2. นางปวีณา สุราไพ

1. นายเฉลิม บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
(สสวท.) วาระการดารงตาแหน่ง ปี
พ.ศ. 2559-2561
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ ในสาขา ผู้แทน
ข้าราชการครูในท้องถิ่น โดยได้รับ
การแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2559
เป็นคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดผลงานผู้มีผลงานการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนในภูมิภาค และ
ตัวแทนประเทศไทยจานวน 10 คน
ในโครงการ Innovative Teacher
Leaderships Awards 2016
เป็นคณะทางานพิจารณาร่าง
หลักสูตรการอบรม Infographics
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอน ของสานักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2558
ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชยการประกวดนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ชื่อ
ผลงาน “การศึกษาประสิทธิภาพ
ของนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ใน
การบาบัดน้าเสียจากกระบวนการทา
ขนมจีน”
ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ ม.4-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟต์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

สพฐ.

คุรุสภา
วิทยาลัยนาโนพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สพฐ.

ประเภท
1. นายพลวัฒน์ ประเสริฐศรี
2. นางปรียานุช สงสาร
3. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร
4. นายสมพงษ์ ละชั่ว
5. นางวรรณภา ศรีใสย์
6. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์

1. นางจันทร์ทิวา อบทอง
2. นางนิลบล เงินดี

1. นางจันทร์ทิวา อบทอง
2. นางสาวดอกอ้อ สุโพธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
1. นางสาววิไล อุกาพรหม
1. นางจรรยา เลิศล้า
2. นายเทอด เลิศล้า
1. นางจรรยา เลิศล้า
2. นายเทอด เลิศล้า
1. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
2. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลครูผ้สอนดีเด่น ปี พ.ศ. 2558

ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่งเสริมการ
อ่านและการเขียนคุณค่าวรรณกรรม
แว่นแก้ว
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค
การประกวดแต่งบทกลอน ครั้งที่ 7
“เรียนรู้สู่โลกกว้าง ตามแนวทาง
พระราชา” โครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปี พ.ศ.2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชยแข่งขันต่อคาประพันธ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพม.28

สานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

สโมสรไลออนส์

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูที่ปรึกษาโครงการ แชมป์ภาค
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขัน
โครงการกรุงไทยยุววานิช ปี 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
สพฐ.
เหรียญเงิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
สพฐ.
เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
สพฐ.
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์

ประเภท
3. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์

1. นางสุดใจ วงศ์คูณ
2. นางธนาภา คาผุย

1. นางสุดใจ วงศ์คูณ
2. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน

1. นางสมใจ คาศรี
2. นางวรรณภา แสนทวีสุข

1. นางสมใจ คาศรี
2. นางภาวิดา ประทุมเวียง

1. นายดุริยางค์ ก้อนคา
2. นางกนกวรรณ ก้อนคา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
อาชีพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันแปรรูป
อาหาร ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันการ
แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook)
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

คุรุสภา
หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2558

ประเภท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
1. นางสุกัญญา แก้วเกาะ
1. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2558

ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขัน Muti Skill
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
1. นายแสงทอง บริสาร
เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียน
ภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.
3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
1. นายฉัฐมะ ทัดเทียม
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตร
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาด
เอก ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 และ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
1. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยว ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยว

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

ประเภท

1. นางเด่นดวง ยศวิจิตร

1. นายแสงทอง บริสาร

1. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์

นักเรียน (ระบุชื่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางสาวญาณิตนิภา ศิริบูรณ์
2. นางสาววริศรา ทับสมบัติ
1. นางสาวอารียา ผิวนวล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ซออู้ ม.1-ม.3 และ รางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
สพฐ.
เหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้อง
เพลงไทย ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
สพฐ.
เหรียญทองแดง การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
ครูผู้ความคุมนักเรียนได้รับรางวัล
สพฐ.
เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวแคน
ม.1-ม.3 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.
4-ม.6 และการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่งเสริมการ สานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
อ่านและการเขียนคุณค่าวรรณกรรม
แว่นแก้ว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สโมสรไลออนส์
ระดับภาค การประกวดแต่งบท
กลอน ครั้งที่ 7 “เรียนรู้สู่โลกกว้าง
ตามแนวทางพระราชา” โครงการ
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปี พ.ศ.2558

ประเภท
1. นางสาวมลวิภา คาเพราะ
2. นางสาวศศิวิมล นนทวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นายหยาดพิรุฬ ผาอิดดี
2. นางสาวเพราพิลาศ ทาหอม
3. นางสาวอัญกร ไชยดรุณ

1. นางสาวเพราพิลาศ ทาหอม
2. นางสาวอัญกร ไชยดรุณ
3. นางสาวกุลกันยา พงษ์สัจจา
1. นายหยาดพิรุฬ ผาอิดดี
2. นางสาวกัลย์สุดา สาลีพวง
3. นางสาววันวิสาข์ แสวงหา
1. นายนิติพาน สมพงษ์
2. นายพิศิษฐ์ ปัจชาบุตร
3. นายหยาดพิรุณ ผาอิดดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
1. นางสาวอารยา น้อยพรม
2. นางสาวเพ็ญพิชชา ผ่องศิลป์
3. นายธนวิทย์ บุญอุ้ย
4. นางสาวรัตติกาล ทัดเทียม
5. นางสาวศิริภาภรณ์ แก่นโพธิ์
6. นางสาวกัลยารัตน์ บุญทอง
มาก
7. นางสาวชลลดา ศรีคาทา
8. นางสาวปรียานุช ตุนา
9. นางสาวรุ่งทิวา สาระพงษ์
10. นางสาวชนนิกานต์ เชียจอ
หอ
11. นางสาวนฤมล จันทร์มั่น
12. นางสาวปิยะธิดา แสวงวงศ์
1. เด็กชายกิตติศักดิ์ แสวงวงค์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับรางวัลชมเชยแข่งขันต่อคา
คณะอักษรศาสตร์
ประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรม
นาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่
6 ชื่อผลงาน “การศึกษา
ประสิทธิภาพของนาโนไททาเนียมได
ออกไซด์ในการบาบัดน้าเสียจาก
กระบวนการทาขนมจีน”
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
ประจาปี 2559 ชื่อผลงาน“เครื่อง
กรองน้าทิ้งจากกระบวนการทา
ขนมจีน”
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
ประจาปี 2559 ชื่อผลงาน“เครื่องรับ
ซื้อพลาสติก”
เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558

วิทยาลัยนาโนพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
สพฐ.

แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
แข่งขันโครงการกรุงไทยยุววานิช ปี
2558 ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล
85,000 บาท

เหรียญเงิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

สพฐ.

ประเภท
2. เด็กชายดนุพล สายโสม
3. เด็กชายวัฒนชัย อินอะนัน
1. นางสาวกุลกันยา พงษ์สัจจา
2. นายภมรรัตน์ สุรวิทย์
3. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์พรม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ สพฐ.
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์
สพฐ.
บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558

1. นางสาวกฤติยา ทองขาว
2. นางสาวจิรพา ดาดี
3. นางสาวจุฑาภา ร่วมใจ
4. นางสาวดรุณี พื้นพรม
5. นางสาวบุษบา ลาวงค์
6. นางสาวสุดารัตน์ จันทร์แจ้ง
1. เด็กหญิงธัญญาพร หอมสมบัติ เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
2. เด็กหญิงธารทิพย์ บุญหล้า
อาชีพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
3. เด็กหญิงมลชิฎา หาจักร
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
1. นางสาวจิตอาสา อาษากิจ
เหรียญทอง การแข่งขันแปรรูป
2. นางสาวชนันทยา จันทร์ล้า
อาหาร ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
เลิศ
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. นางสาวชนันยา จันทร์ล้าเลิศ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
1. เด็กชายทวีวุฒิ ศรีไชยา
เหรียญทอง การแข่งขันการ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์ พืชศรี
แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 งาน
3. เด็กหญิงเจนจิรา ประสาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
สุข
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
1. นางสาวตติยา พื้นพรม
เหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลัก
2. นางสาวพวงผกา นนใส
ผักผลไม้ ม.4-ม.6 งาน
3. นางสาวเสาวณีย์ อัมภรัตน์
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
1. เด็กชายจิรายุทธ พละศักดิ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันการ
2. เด็กหญิงอินทิรา ไชยสิทธิ์
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook)
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

ประเภท
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
1. นายสันติภาพ วินทะไชย
2. นายณัฐพล ผุยพรม
3. นางสาวสุชาวดี แก่นดี
4. นายชัยณรงค์ แก้ววิชัย
5. นางสาวพรชิตา แสงเอี่ยม
6. นางสาวสุพัตรา พลศักดิ์
7. นางสาวอารียา ชาญจิตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
1. เด็กชายอาร์มิ อุ่นสิม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
การศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
ประกวดโครงการยุวชนประกันภัย
ระดับภาค ประเภทนักเรียน
(ภาพยนตร์สั้น)

สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ)

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Muti
Skill ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
1. เด็กชายวัชธนชัย สายสุ้ย
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Math
2. เด็กหญิงปริมปภาพร บา
Project ในงานมหกรรมวิชาการ
อินทร์
โครงการ EP/MEP ภาค
3. เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขวงศ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
ประจาปี 2558
1. เด็กชายณัฐวัฒน์ พิลาทอง
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์ สันติเวศม์ Science Project ในงานมหกรรม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์นวม วิชาการโครงการ EP/MEP ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
ประจาปี 2558
1. เด็กหญิงภัททิยา ศรีพุ่มไข่
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
Singing Contest ในงานมหกรรม
วิชาการโครงการ EP/MEP ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
ประจาปี 2558
1. เด็กชายธนรุจน์ สุขสกุล
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Story
Telling ในงานมหกรรมวิชาการ
โครงการ EP/MEP ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
ประจาปี 2558
1. เด็กชายอาร์มิ อุ่นสิม
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
Impromptu Speech ในงานมหกรรม
วิชาการโครงการ EP/MEP ภาค

สพฐ.

สพฐ. และสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

สพฐ. และสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

สพฐ. และสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

สพฐ. และสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

สพฐ. และสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
ประจาปี 2558
1. เด็กชายกวินภพ พรหมศรี
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Skit
2. เด็กหญิงบุปผมนต์ โสภาจันทร์ ในงานมหกรรมวิชาการโครงการ
3. เด็กชายจารุภัทร ทองเสี่ยน
EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เด็กหญิงปิยฉัตร แอนโก
ครั้งที่ 8 ประจาปี 2558
5. เด็กชายณัฐวุทฒ์ พรมมี
1. เด็กชายวิทวัส เวียงอินทร์
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
2. เด็กหญิงกัญชิตา สมมา
ASEAN Quiz ในงานมหกรรม
วิชาการโครงการ EP/MEP ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
ประจาปี 2558
1. เด็กหญิงสร้อยสุดา จันใด
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
Spelling Bee ในงานมหกรรม
วิชาการโครงการ EP/MEP ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
ประจาปี 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
1. นายวิธวิทย์ มุระดา
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
1. นายณัฐพล ผุยพรม
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียน
ภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
1. เด็กหญิงสิปกร จาปาอ่อน
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
1. เด็กชายพัชรพล ด้วงลอย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดเอก ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ. และสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

สพฐ. และสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

สพฐ. และสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

ประเภท
1. เด็กหญิงอารียา สืบสิมมา

1. เด็กชายธนากร วราพุฒ

1. เด็กหญิงปาริดา ชาภักดี

1. เด็กหญิงกมลวรรณ ปัญญา
วัน
1. เด็กหญิงสุดาภา บัวพันธ์

1. เด็กหญิงอรอนงค์ สิมณี

1. นายโกวิทย์ พละศักดิ์

1. เด็กชายธนากร มังสุไร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
การศึกษา 2558
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยว
ซอด้วง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยว
ซออู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
จะเข้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับ
ร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับ
ร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

ประเภท

1. เด็กชายศุภวิทย์ บัวลอย

1. นายสัญญา ศรีบุญเรือง

1. นายวัลลพ โสเป

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว สพฐ.
แคน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว สพฐ.
โหวด ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว สพฐ.
โปงลาง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

2.3.2 โครงการดีเด่น
ที่
1

2

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
ร้อยละ
(ย่อๆ)
ความสาเร็จ
โครงการติวเข้ม ม. เพื่อพัฒนา
ด้านปริมาณ
1. ประชุม
ร้อยละ 100
6, ม.3 เตรียมความ ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนชั้น ม.6, วางแผน
พร้อมสอบ GAT- การสอบ
ม.3 ทุกคน
2. เสนอโครงการ
PAT และ O-NET GAT-PAT
ด้านคุณภาพ
3. ดาเนินการติว
และ O-NET คะแนนสอบ O- และเตรียมความ
ให้สูงขึ้นทุก NET สูงขึ้นทึก
พร้อมก่อนสอบ
กลุ่มสาระการ กลุ่มสาระ
GAT-PAT และ
เรียนรู้
O-NET
4. สรุปงาน
โครงการขยายผล เพื่อให้
ด้านปริมาณ
1. ประชุม
ร้อยละ 90
การศึกษาด้วย
บุคลากรครูได้ ครูโรงเรียน
วางแผน
เทคโนโลยีการศึกษา ใช้เทคโนโลยี กันทรารมณ์ 157 2. เสนอโครงการ
ทางไกลผ่าน
การศึกษาเป็น คน
3. ดาเนินการ
เทคโนโลยี
เครื่องมือใน ด้านคุณภาพ
อบรมเชิง

สารสนเทศ (DLIT)

3

โครงการพัฒนาอัจ
ริยภาพทาง
คณิตศาสตร์และโอ
เน็ต

4

โครงการถนน
ส่งเสริมคนรักอ่าน

5

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม

การจัดการ
เรียนรู้

ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี
การศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(DLIT)
4.สรุปงาน
เพื่อให้คะแนน คะแนนเฉลี่ย
1. ประชุม
ร้อยละ 100
เฉลี่ยโอเน็ต โอเน็ตวิชา
วางแผน
วิชา
คณิตศาสตร์ของ 2. เสนอโครงการ
คณิตศาสตร์ โรงเรียนเพิ่มขึ้น 3. ดาเนินการติว
ของนักเรียน ร้อยละ 5
เข้ม สอนเสริม ใน
สูงขึ้น
รายวิชา
คณิตศาสตร์
4.สรุปงาน
เพื่อส่งเสริม ครูและนักเรียน 1. ประชุม
ร้อยละ 90
และสนันสนุ เข้าร่วมโครงการ วางแผน
นให้ครูและ
และร่วมทา
2. เสนอโครงการ
นักเรียน
กิจกรรม
3. จัดกิจกรรม
ตระหนักถึง ถนนส่งเสริมคน ถนนส่งเสริมคน
ความสาคัญ รักอ่านอย่างน้อย รักอ่าน และ
ของการอ่าน ร้อยละ 80
กิจกรรมที่ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
4.สรุปงาน
เพื่อให้
นักเรียนชั้น ม.5 1. ประชุม
ร้อยละ 100
นักเรียนได้
และ ม.2
วางแผน
ศึกษาและ
2. เสนอโครงการ
ปฏิบัติตาม
3. จัดกิจกรรมเข้า
หลักคาสอน
ค่ายคุณธรรม
ของพุทธ
4.สรุปงาน
ศาสนาและ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

2.3.3 รายชื่อนักเรียนศึกษาต่อประเภท โควตา/รับตรง Admissionสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ปีการศึกษา 2558
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวศิรดา อั้งดา
2 นางสาวยุภาวดี จันทร์ถา

ห้อง
คณะ
14
สหเวชศาสตร์
12
ศิลปศาสตร์
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาวณัฐิดา สีแดด
12
เทคโนโลยีการเกษตร
2 นายธนพล ศรีบุญเรือง
14
วิทยาศาสตร์
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวอุบลรัตน์ กันหารินทร์
2 นางสาววิภา พิมพ์สมาน
3 นายอธิวัฒน์ ยั่วจิตร
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวอรอนงค์ หอมหวน
2 นางสาวพลอยไพลิน เชิงสมอ
3 นายพรพิพัฒน์ บุญหล้า
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ห้อง
คณะ
12
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
13
วิศวกรรมศาสตร์
14
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้อง
คณะ
11
เกษตรศาสตร์
12
วิทยาศาสตร์
14
วิทยาศาสตร์
5.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวนฤมล บรรชิต
3
บริหารศาสตร์
นายพงศกร บุญสร้อย
4
สารสนเทศการจัดการ
นางสาวธัญญา บุญรัตน์
4
บริหารศาสตร์
นายพงษ์พิพัฒน์ น้อยพรหม
4
เกษตรศาสตร์
นายพีรวิชญ์ ทองสุ
6
รัฐศาสตร์
นายวุฒิชัย โคตรอาษา
6
บริหารศาสตร์
นางสาวกฤตยา บุญลพ
6
รัฐศาสตร์
นางสาวอินทิราพร ยอดพงษา
6
บริหารศาสตร์
นางสาวกาญจนา สิงห์ซอม
6
บริหารศาสตร์
นายจิตทิวัส แสงลอย
8
บริหารศาสตร์
นายบุณยภู อินทะสมบัติ
8
รัฐศาสตร์
นางสาวกิตตินา กุกสันเทียะ
8
บริหารศาสตร์
นางสาวกันตนา วันดีรัตน์
8
บริหารศาสตร์
นายศิริศักดิ์ สังลา
9
วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
ฟิสิกส์
สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุนาโน
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมวัสดุนาโน
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
สารสนเทศสถิติ
วัสดุนาโน
สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร
การจัดการธุรกิจ
พืชไร่พืชสวน
การปกครอง
การจัดการ
การปกครอง
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการโรงแรม
กาจัดการเพื่อสารสนเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์
บัญชี
การเงินและการธนาคาร

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

นางสาวอรัญญา เจริญทัศน์
นางสาวช่อลัดดา เชื้อชม
นางสาวทิพย์รัตน์ ไกรศรีทุม
นางสาวธณัชชา ขันตา
นางสาวประภาภรณ์ จาบกระโทก
นางสาวปวีณา สุขหล้า
นางสาวพัชรี พวงจาปา
นางสาวพิมพกานต์ ศรีสุธรรม
นางสาวพิยดา ไชยสิทธิ์
นางสาวศุภานิดา ศรีใส
นางสาวเพชรรัตน์ เหลียวสูง
นายปิยะวัฒน์ บุญฉลวย
นางสาวพิมพ์ชนก ด้วงสังข์
นางสาวธิดารัตน์ บุญจันทร์
นางสาวพรจรัส ชัยเพ็ชร
นายธิติวุฒิ แก้วพวง
นางสาวรัชนีกร พิมพ์ประจิตร
นางสาววิชญา ลาเลิศ
นายจักรกริช บุญรินทร์
นายรัชชานนท์ สายสิม
นางสาวสุชาดา สอนโคตร
นางสาวณัฐธิชา คาสุข
นางสาวพรรณนาราย เอมโอษฐ์
นางสาวศิริรุ่งนภา วิลา
นางสาวสุภลักษณ์ จันตรี
นางสาวอรทัย ยุภา
นางสาวอนัญญา ธนะศรี
นางสาวณฐพรรณ บุญสร้อย
นางสาวณัฐธิชา คาสุข
นายโภควินทร์ บริสาร
นางสาวนภัสวรรณ โสชะรา
นางสาวพัชรี บุญนา
นางสาวณัฐชณิชา พงษ์สัจจา
นางสาวเกวลี พละศักดิ์
นางสาวประภาพรรณ ศรีโสภา
นางสาวอรุณี เหล่าแค
นางสาวอัจฉรา อาษาดี

9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
15
15
15
15

เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
บริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
บริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
บริหาราศาสตร์
นิติศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
เกษตรศาสตร์
บริหารศาตร์
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
บริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์

พืชไร่พืชสวน สัตวศาสตร์
ภาษาไทยและการสื่อสาร
การจัดการการโรงแรม
การจัดการโรงแรม
การตลาด
การบัญชี
นิติศาสตร์
การท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
การบัญชี
การจัดการโรงแรม
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พืชไร่ พืชสวน
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
นิเทศศาสตร์

พืชสวน พืชไร่ และสัตวศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิเทศศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

53
1
2
3
4
5
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
ที่
1
ที่
1
2
3
4

นางสาวจันทร์จิรา เขียวอ่อน

15

ศิลปศาสตร์

การท่องเที่ยว

6.มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวชนิตา สติปัน
6
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การสื่อสารสื่อใหม่
นางสาวณัฐฐินันท์ รู้หลัก
6
ศิลปศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
นางสาววริศรา บุญเชิญ
6
วิทยาลัยการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
นางสาวจิราวรรณ ศรีพลาย
8
เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ สัตวศาสตร์
นางสาวโศจิรัตน์ วงศ์ใหญ่
10
วิทยาลัยการศึกษา
ภาษาไทยคู่ขนาน
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
สาขาวิชา
นางสาวจริยา แสงตา
8
วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง
8
วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวยศวดี พันธ์วิไล
8
วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุพัตรา พิศงาม
8
วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจตุพร กิ่งสุข
12
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวจุฬาลักษณ์ แจ่มแจ้ง
12
สาธารณสุขศาสตร์
นางสาวปณิดา นารี
12
สาธารณสุขศาสตร์
นางสาวอุบลรัตน์ กัณหารินทร์
12
วิศวกรรมศาสตร์
นายภูมินท์ หารไชย
13
วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร
14
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
นางสาวณีระชา ดวงแก้ว
14
สานักวิชาการสาธารณสุข
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายวรวุฒิ ดาดวง
13
วิศวกรรมศาสตร์
เคมี
นางสาวจิตอาสา อาษากิจ
13
บริหารศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
นายกิตติศักดิ์ ศรีเดช
13
วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
นายกิตติศักดิ์ ทองทิพย์
14
วิศวกรรมศาสตร์
เคมี
9.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
สาขาวิชา
นางสาวทักษยา เสาร์มั่ง
12
เกษตรศาสตร์
เกษตรป่าไม้
ชื่อ-สกุล
นายจักรพันธ์ พื้นบ้าน
นายนิติภูมิ เอราวัณโพธิ์ศรี
นายนพรัตน์ สายที
นายพิศิษฐ์ ปัจชาบุตร

10.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้อง
คณะ
5
นิติศาสตร์
5
นิติศาสตร์
9
รัฐศาสตร์
9
วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
การจัดการการโรงแรงและ
การท่องเที่ยว

5
6
7
8
9
10
11
ที่
1
2
ที่
1
ที่
1
2
3
4
5
6
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางสาวกนกอร บุญเชิญ
7
รัฐศาสตร์
การเมืองการปกครอง
นางสาวสุวรรณี สายสิม
10
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
นางสาวศิริรัตน์ เหมือนมาตย์
10
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
นางสาวชุติมา สีคา
11
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยว
นางสาวสุดารัตน์ ศิริบูรณ์
13
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขชุมชน
นางสาวอารียา ผิวนวล
13
ศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
นางสาวศรัญญา ชนะสิงห์
14
วิศวกรรมศาสตร์
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
สาขาวิชา
นางสาวธัญญาลักษ์ เคนท้าว
6
เกษตรศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาววทัญญุตา ยาทองไชย
9
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
สาขาวิชา
นางสาวขวัญฤทัย รินรมย์
9
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
สาขาวิชา
นางสาวยศวดี รจนัย
3
เทคโนโลยีและสังคม
โลจิสติกส์
นายกาชัย วงศ์ใหญ่
3
เทคโนโลยีและสังคม
โลจิสติกส์
นายกฤตเมธ วรเลิศ
4
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
นายอัครวินท์ ทองแดง
4
เทคโนโลยีและสังคม
โลจิสติกส์
นายราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์ 4
เทคโนโลยีและสังคม
การจัดการโลจิสติกส์
นางสาวสุทธิดาจิตดี
14
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร
สุขภาพและความงาม
14.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
สาขาวิชา
นายทินกร ทองขาว
1
ครุศาสตร์(ทุนความสามารถพิเศษ) ดนตรีศึกษา
นางสาวกนกพิชญ์ กาเนิดสิงห์
2
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
นางสาวศิริลักษณ์ สุขอ้วน
2
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
นางสาวจิราวรรณ พันธ์วิไล
3
วิทยาลัยกฎหมายและการ
รัฐศาสตร์
ปกครองรัฐศาสตร์
นางสาวชลิดา อุ่นจังหาร
3
วิทยาลัยกฎหมายและการ
รัฐศาสตร์
ปกครองรัฐศาสตร์
นางสาวมลิษา สุภาพ
3
กฎหมายและการปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสุวรรณ
3
บริหารธุรกิจและการบัญชี
การบัญชี
นางสาวอุไรวรรณ ทองสุข
3
กฎหมายและการปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
นายธนากร ชาลี
4
ครุศาสตร์
พลศึกษา

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายอดิเรก รุ่งแสง
นางสาวสิริยากร ชูอาวุธ
นางสาวจารุพิชญา พิลา
นางสาวรัตติยากร ทาทวี
นางสาวณัฐกานต์ สาภัยพร
นางสาวกัญยานี สุรางค์ดิลกกุล
นางสาวสุทธิดา สายแพง
นางสาวเบญจรัตน์ สีทานนท์
นางสาวน้าฝน บุญโฮม
นางสาวพรหมพร แพทย์นาดี
นางสาวญาสุมินทร์ ตาหนง
นายธนายุทธ แฝงทรัพย์
นายธนุศิลป์ พละชาติ
นางสาวเบญจพร จรลาโกน
นางสาวอรอุมา วงค์ทอง

25
26
27
28

นางสาววิชญาพร แสงคา
13 ครุศาสตร์
นางสาวรมณี สมนึก
7
มนุษย์ศาสตร์
นางสาววราภรณ์ รักษ์คิด
7
มนุษย์ศาสตร์
นายพีรณัฐ พิมพ์พัฒน์
14 ครุศาสตร์
15.มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิอยุธยา
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นายชัยวัฒน์ อินทร์ศร
1
เกษตรศาสตร์
นายดนุวัฒน์ งามดอน
1
เกษตรศาสตร์
16.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นายภาณุพงศ์ ทาระลัย
1
ครุศาสตร์
นายจักรพันธ์ ศรีหาบุตร
2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายสุขสันต์ กะกันดี
2
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
นายพศิน สีดารัตนนิน
3
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวรชัย โพธิ์ขาว
3
นิติศาสตร์
นายธีรพงศ์ วงษ์บุดตะ
3
วิทยาศาสตร์
นางสาวปิยธิดา วงษาไชย
3
ศิลปศาสตร์
นายอรรถพล บุญเริ่ม
6
บริหารและการจัดการ
นายธีระทัต แก้วกุล
7
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวบุษยา ใจคง
8
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวณิชา ชานาญวาท
8
มนุษยศาสตร์

ที่
1
2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4
4
6
6
7
7
7
8
9
9
10
12
12
12
12

รัฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจและการบัญชี
บริหารธุรกิจและการบัญชี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
บริหารธุรกิจและการบัญชี

คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยวและโรงแรม
การท่องเที่ยวและโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บัญชี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ประถมวัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา

สาขาวิชา
พลศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ดนตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บัญชีบัณฑิต
การท่องเที่ยวการโรงแรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

12
13
14
15
16
17

นายกิตติวัฒน์ พากเพียร
นายอัษฎาวุธ ราชบุญคุณ
นางสาวกัญญารัตน์ สีหบุตร
นางสาววารุณี ศรีวันทา
นางสาวณัจฉรียา บุญปัน
นางสาวสุนภาพร พันเปลี่ยน

18
19
20
21
22

นางสาวอภิญญา วราพุฒ
นางสาวดวงมณี เห็นภูมิ
นางสาวศศิธร ชนะวงศ์
นางสาวสกุลตลา ดีงูเหลือม
นายปฎิภาณ ดวงแก้ว

10
10
11
11
11
11

คุรุศาสตร์
บริหารและการจัดการ
วิทยาศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
นิติศาสตร์

11
บริหารศาสตร์
12
บริหารศาสตร์
13
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
ศึกษาศาสตร์
17.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาวจิราภรณ์ โคตรเมือง
10
ครุศาสตร์
18.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาวยุพารัตน์ ทองสุข
4
2 นางสาวจีระภา บุญรัตน์
9
3 นางสาวจุฑาทิพย์ สู่สุข
9
4 นางสาวสุภัตรา นุมขุนทด
9
5 นางสาววรินยุพา คาศรี
9
6 นางสาวณิชาดา วงศ์ใหญ่
9
7 นายทรงฤทธิ์ ป้อมน้อย
12
19.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นายนิธิทัศน์ นามวงษา
2
2 นายวิศวกร แก้วหล้า
6
3 นางสาวนีรนุช มอราศี
10
20.วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์อยุธยา
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาวชฎาพร ดีนัน
1
2 นายคมสันต์ สีส่วน
1
3 นายปกรณ์ บัวงาม
1
4 นายวทัญญญู จันเทพา
1
5 นายสุริยา กิ่งจันทร์
1

พละศึกษา
การจัดการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
บริหารงานยุติธรรมและ
สังคม
การตลาด
บัญชี
ภาษาอังกฤษ
นาฎศิลป์และการละคร
สังคมศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
อาหารและโภชนาการ
การท่องเที่ยว
สาขาวิชา
ยานยนต์
โยธา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชา
แมคคาทรอนิกส์
เครื่องกลยานยนต์
เครื่องกลยานยนต์
เครื่องกลยานยนต์
เครื่องกลยานยนต์

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

นายทรงวุฒิ บุญบาเรอ
นายชนภพ รจนัย
นายธนวัฒน์ สุขเสวย
นายธวัชชัย บุญใหญ่
นายจักรพงศ์ วงษา
นายไชยเชษฐ์ กรีบาง
นายบุญเชิด อารีย์
นายภูวดล กิ่งบู
นายสุทัศน์ ไชยมงคล
นายอาทิตย์ ประสารพันธ์
นางสาวนลินี บุญปก
นายธนากร เลื่อนฤทธิ์
นายนภดล วราพุฒิ
นายสรศักดิ์ กงตาล
นางสาวกรวิกา พงษ์เกษ
นางสาวทศพร เขียวอ่อน
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุธรรม
นายพงษ์ศิริ นันทา
นางสาวพลอยไพลิน บุญอุ้ย
นายรัฐศาสตร์ ไกรษี
นายสิโรตม์ ศรีไสย
นายสุรศักดิ์ วงศ์บุตร
นางสาวกนกวรรณ สืบสิมมา
นางสาวกมลชนก สงวนนาม
นางสาวนลพรรณ สายโอ่
นางสาวประภาพร เหล็กเพชร
นายณัฐพงษ์ คณะรัตน์
นางสาวอรัญญา บุญรัตน์
นางสาวอารีรัตน์ ศิริบูรณ์
นางสาวสุมินตรา วงษ์ประเทศ
นางสาวอริยา แดงเกลี้ยง
นายทรงพล บุญไสย์
นางสาวนุสรา กาหลง
นางสาวสิริกร อินทร์ศวร
นายชนะชัย ฉลูศรี
นายชานนท์ เอกศิริ
นายเชาว์วรรธน์ ลาเลิศ

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9

เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
การผลิต
เครื่องกล
เครื่องกล
เมคคาทอร์นิค
เทคนิคยานยนต์
ช่างยนต์
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
คอมพิวเตอร์
เครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
ธุรกิจคอมพิวเตอร์
ธุรกิจคอมพิวเตอร์
ธุรกิจคอมพิวเตอร์
ธุรกิจคอมพิวเตอร์
เทคนิคการผลิต
แมคคาทรอนิกส์
การจัดการ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
เครื่องกล
เทคนิคการผลิต

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

นายนนทกานต์ โพธิ์พฤกษ์
นายศุภกิตติ์ ทาระคะจัด
นางสาวปรียา มีแก้ว
นายทวีศักดิ์ ดวนใหญ่
นายศิริชัย แผลงงาม
นายอภิโชค ประจักษ์
นางสาวณัฏฐริณีย์ ชราศรี
นางสาวพรวิลัย สุรวิทย์
นายฐิติพงษ์ นะที
นายฐิติพันธ์ นะที
นางสาวกรรณิการ์ กิมวิวัฒน์
นายศราวุฒิ โสวรรณี
นางสาวบุษบา ลาวงค์

ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายรัธพล พวงเพชร
2 นางสาวจิตรา สุรวิทย์
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวพิรุณรัตน์ เหลียวสูง

9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
21.วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ห้อง
คณะ
5
22.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ห้อง
คณะ
7
ศิลปศาสตร์

23.วิทยาลัยพยาบาลราชชนก นครลาปาง
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาวอัจฉรีญา ช่างแก้ว
13
พยาบาลศาสตร์
24.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาวจันทร์เพ็ญ เสียงหวาน
7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาวสุภัสสรา พละศักดิ์
3
บริหารธุรกิจ
2 นายณัฐพล วงษ์ใหญ่
7
บริหารธุรกิจการบิน
26.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1
นายนนธวัช ไตรเวช
2
นิเทศศาสตร์
2
นางสาวพิรญา อานาจ
6
มนุษยศาสตร์
3
นายจักรพล โพธิจักร
8
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

เทคนิคโลหะ
เทคนิคการผลิต
แมคคาทรอนิกส์
ช่างกล
ช่างกล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างกล
การจัดการทั่วไป
เครื่องกล
เเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชา
ธุรกิจคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
การจัดการ
ธุรกิจการบิน
สาขาวิชา
วิทยุโทรทัศน์
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
สาธารณสุขศาสตร์

4
5

นาวสาวทาริกา ชาภักดี
นางสาวปิยธิดา สิงห์ซอม

9
9

6
7
8

นายเศรษฐา ศรีจันทร์แจ้ง
นายวิทยา เพชรคงทอง
นายธนากร สิมณี

10
10
10

วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับ
พลายเชน
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มนุษยศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์

9

นางสาวชนันยา จันทร์ล้าเลิศ

13

นิเทศศาสตร์

10

นางสาวณิชาภรณ์ คาศิริ

14

ที่
1
2
3
4
5
ที่
1
2
ที่
1
2
3
4
5
6
ที่
1
2

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
27.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวกัลยา มีศรี
4
นางสาววันเพ็ญ พร้อมพรม
4
นางสาวนริศรา โพธิ์ชัย
5
นางสาวสุภารัตน์ จันทร์เพชร
5
นางสาวเปียใจ วงษาพรม
5
28.โรงเรียนเซนทรัลบริรักษ์อินเตอร์
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวอรัญญา สีสังปัด
4
นายธันวา ชารี
4
29.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวภาลินี สิมณี
3
ศิลปศาสตร์
นางสาวอรอนงค์ จังกาจิตต์
3
ศิลปศาสตร์
นางสาวศุภรัตน์ สืบสิมมา
4
บริหารศาสตร์
นางสาวจันทราลักษณ์ เริกกระโทก 12
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุดารัตน์ สายเสน
12
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวจตุพร กิ่งสุข
12
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
30.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นายเนติพงศ์ บุญเริ่ม
1
นายพัฒนะ บุญนา
1

บัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
รัฐศาสตร์
วิจิตรศิลป์และศิลป์ประยุกต์
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
เอกโฆษณาและการสื่อสาร
การตลาด
การจัดการโรงแรมและธุรกิจ
ที่พัก
สาขาวิชา
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
สาขาวิชา
ผู้ช่วยด้านความงาม
สาขาวิชา
การจัดการ
ภาษาอังกฤษ
การบัญชี
เครื่องกลและการผลิต
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชา
ไฟฟ้ากาลัง
ช่างก่อสร้าง

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ที่
1
2
3
4
5
ที่
1
ที่
1
ที่
1
ที่
1
2
3
4
ที่
1
ที่

นายอนันตชัย คาบาล
นายยงยศ บัวหอม
นายวิชชากร หวังสุข
นายจิรวัฒน์ กรไกร
นายกิตติทัต บุญสราง
นายอนุขิต บุญสงค์
นายชญานิน พรมดี
นายอานนท์ อังคุกิลา
นายนันทวัฒน์ เรืองหงษา
นายอนันต์ ทางทอง

1
1
2
2
11
11
11
4
1
3
31.มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวฐิติมา วราพุฒ
5
วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวกาจนา สาลี
6
พยาบาลศาสตร์
นางสาวพรประภา สายบุตร
6
พยาบาลศาสตร์
นางสาวศิรินทิพย์ เขียวอ่อน
6
พยาบาลศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ ภู่จุ้ย
6
พยาบาลศาสตร์
32.วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวพัชรี ศรีโพนดวน
13
พยาบาลศาสตร์
33.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวจิตรา ดวงแสง
14
วิศวกรรมศาสตร์
34.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวบุษกร ศิริปี
5
พยาบาลศาสตร์
35.สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นายอภิวัฒน์ แสวงบุญ
2 ศึกษาศาสตร์
นายนนทกานต์ บัวหอม
6 ศึกษาศาสตร์
นายรัชโยธิน สุรวิ งษ์
7 ศึกษาศาสตร์
นายปัญญาวุธ เลือนฤทธิ์
10 ศิลปศาสตร์
36.โรงเรียนนายสิบทหารบก
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นายจักรพันธ์ สีหาบุตร
2
37.มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ

ไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้ากาลัง
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ช่างยนต์
ก่อสร้าง
สาขาวิชา
วิศวเครื่องกล
ผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา
เวชกิจฉุกเฉิน
สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
สาขาวิชา
ผู้ช่วยพยาบาล
สาขาวิชา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชา
นายสิบทหารบก
สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8

นางสาวกตัญชลี คาผิว
นางสาวนิภาพร ยศโสธร
นางสาวพรปวีณ์ ธานี
นางสาวจินตนา พิมพ์แมน
นางสาวศิรินภา ภักดี
นางสาวยุวดี ภิญโญ
นางสาวสายฝน พิกุลศรี
นายสายฟ้า ริมผาดี

ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายณัฐวุฒิ แก้วพวง
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวณัฐชา แข็งขัน
2. นายสายฟ้า ริมผดี
ที่

ชื่อ-สกุล

4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
วิทยาศาสตร์
10
วิทยาศาสตร์
8
ศิลปศาสตร์
38.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ห้อง
คณะ
5
ศิลปศาสตร์
39.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ห้อง
คณะ
6
นิเทศศาสตร์
8
นิเทศศาสตร์
40. มหาวิทยาลัยสยาม
ห้อง
คณะ

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ภาษาไทยและวรรณกรรม
สาธารณสุขศาสตร์
เคมี
เคมี
ประชาสัมพันธ์
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
สาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
สื่อสารการแสดง
สาขาวิชา

1 นางสาวสุพัตรา พรมดี

6

พยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยพยาบาล PN

2

13

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

นางสาวนาคพร อัมพร

3

นางสาวจุฬาลักษณ์ แจ่มแจ้ง
12 พยาบาลศาสตร์
41.มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระราชูปถัมถ์
ที่ ชื่อ-สกุล
ห้อง คณะ
1 นางสาวอัจฉราภรณ์ รองสารี
7
วิทยาการธุรกิจ
42..มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ

-

1. นางสาวสุวรรณี กิ่งบู

บัญชีบัณฑิต

ที่

ชื่อ-สกุล

1. นางสาวสุชาดา บุญเสริม
2. นางสาวจิราพร ป้องเศร้า
3. นางสาวณัฐริกา พันธ์วิไล

8 การบัญชีและการจัดการ
43.มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ห้อง
คณะ
9
9
9

พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา
การเงินและธนาคาร
สาขาวิชา

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

4
5.
6.
6.

นางสาววนิดา วงค์พุฒ
9
พยาบาลศาสตร์
นางสาวกนกอร มูลทา
11 สาธารณสุขศาสตร์
นางสาวพรทิพย์ ฮุนพานิช
11 สาธารณสุขศาสตร์
นางสาวบุษกร ศรีโพธิ์
11 สาธารณสุขศาสตร์
44.มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ

1. นางสาวแก้วใจ แสนทวีสุข
ที่
1
ที่
1
2
ที่
1
ที่
1
2
3
4
5
ที่
1
2
ที่
1

11 พยาบาลศาสตร์
45.มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาววรรณนิสา สู่เสน
9 พยาบาลศาสตร์
46.มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวเสาวนีย์ โสดา
7 บริหารธุรกิจ
นางสาวอรยา มุคา
7 ศึกษาศาสตร์
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวพัชรินทร์ สีใส
7 บัญชีบัณฑิต
48. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวชนันทยา จันทร์ล้าเลิศ
13 จิตวิทยา
นางสาวอาภาวรรณ ลาธุลี
13 บริหารศาสตร์
นายกิติศักดิ์ ทองทิพย์
14 ครุศาสตร์
นายจักรี สลับศรี
14 ครุศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย อังกินันท์
14 บริหารศาสตร์
49. โรงเรียนจ่าอากาศ
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นายพิพัฒน์พงษ์ พร้อมพรม
4
นายเปรมลาภ บุเหลา
13
50. มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
นางสาวอัญชลี สีใส
14 สาธารณสุขศาสตร์

51.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาวกนกอร สายโสม
14 พยาบาลศาสตร์
52.มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พยาบาลศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา
การตลาด
ภาษาจีน
สาขาวิชา
การบัญชี
สาขาวิชา
อุตสาหกรรมและองค์กร
การตลาด
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
บัญชี
สาขาวิชา

สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา

ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวโชติมา ช่วงสาโรง

ห้อง
14

คณะ
สังคมศาสตร์

53.วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
คณะ
1 นางสาววณัชยาพร ยานแก้ว
13 พยาบาลศาสตร์
2.3.4 รายชื่อครูและนักเรียนเข้าเฝ้ารับทุนพระราชทาน ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ประจาปีการศึกษา 2559
1.นางสาววราภรณ์ บุญเชิญ นักเรียนชั้นม.4/7
ครูผู้ดูแลทุน นางปรียานุช สงสาร ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์

สาขาวิชา

