
 

 

 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 
---------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศกึษา 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

กลาง เด็กชายธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงกานต์สินี วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ. 

๒ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

กลาง ไม่มีนักเรียนสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

ใหญ ่ เด็กหญิงชัญญาณัฐ ทิพย์รองพล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา เมืองสตูล สตูล สช. 

๓ 

เล็ก เด็กหญิงจิรนันท์ สวนแก้ว โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

กลาง เด็กชายเสริมศักดิ์ ไมอินทร์ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา สช. 
 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๒ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๔ 

เล็ก เด็กหญิงคชธิดา คชราช โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง ละอุ่น ระนอง สพฐ. 

กลาง เด็กชายรัตนากร ด ามาก โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) เมืองตรัง ตรัง อปท. 

ใหญ ่ เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สช. 

๕ 

เล็ก เด็กหญิงวรรณวิษา งามปลอด 
โรงเรียนวัดช่องลาภ                  
(โชคลาภประชาพัฒนา) 

บ้านคา ราชบุรี สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงศิวปรียา ทองพร้อม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ์ อปท. 

ใหญ ่ เด็กหญิงสุรดา ศุกระศร โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สช. 

๖ 

เล็ก เด็กหญิงยวิษฐา เพชรเรือนทอง 
โรงเรียนวัดมหาสอน 
“ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์” 

บ้านหมี่ ลพบุรี สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงพุทธิมา วัชรพิบูลย์ 
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์             
(วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ) 

มโนรมย์ ชัยนาท สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กชายทวีศักดิ์ ฟูเซะ 
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล             
(ภาวนารังสี) 

พระนครศรี 
อยุธยา 

พระนครศรี
อยุธยา 

สพฐ. 

๗ 

เล็ก เด็กหญิงยุพาพร จิ๋วสุข โรงเรียนบ้านวัดใหม่วังหว้า ดงเจริญ พิจิตร สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ เด็กหญิงนิรินทนา พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา หล่มสัก เพชรบูรณ์ สช. 

๘ 

เล็ก เด็กหญิงพรรวษา ศรีกุณะ 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์           
จังหวัดเชียงใหม่ 

เมือง
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงค าหลู่ สุระ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙            
(บ้านแม่สุยะ) 

เมือง
แม่ฮ่องสอน 

แม่ฮ่องสอน สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฟองตา โรงเรียนบ้านริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ สพฐ. 

๙ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โคตะมะ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงพัทธมนต์ วรรณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี สพฐ. 
 

 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๓ 

 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

๑๐ 

เล็ก เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พลขันธ์ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย แกด า มหาสารคาม สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงสิริกร กลีบม่วง โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ บุณฑริก อุบลราชธานี สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เมือง
มหาสารคาม 

มหาสารคาม สกอ. 

๑๑ 

เล็ก เด็กหญิงปภาวรินทร์ เวชศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงภัทรภรณ์ เต็มใจ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน บุรีรัมย์ สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงชญาดา เชาว์มานะเดช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา สช. 

๑๒ 

เล็ก เด็กหญิงวรรณรัตน์ โฉมงาม โรงเรียนวัดบางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงศรีสุดา งามละมัย โรงเรียนบ้านแหลม โป่งน  าร้อน จันทบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงปรางค์วลัย สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
เมือง

นครนายก 
นครนายก สพฐ. 

๑๓ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

กลาง เด็กหญิงเจตนิพิฐ สืบมา โรงเรียนเผดิมศึกษา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สช. 

ใหญ ่ เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

บางรัก กรุงเทพมหานคร สช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๔ 

 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก เด็กหญิงพิชญาภา สร้อยสมจิตร์ 
โรงเรียนวัดยกกระบัตร               
(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 

บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ เด็กหญิงเพชรพลอย นิลสุวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ. 

๒ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง นางสาวนินัจญ์ดา สุไลมาน 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เมืองปัตตานี ปัตตานี สกอ. 

ใหญ ่ เด็กชายชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เมืองปัตตานี ปัตตานี สพฐ. 

๓ 

เล็ก นายคมชาญ แก้วนิล โรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู๒๕๐๒) เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงณิศวรา บานแย้ม โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กชายนลธวัช นนทเสน โรงเรียนมหาวชิราวธุ จังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สพฐ. 

๔ 

เล็ก นางสาวนัยนา เทพจิตต์ โรงเรียนท่างิ ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ห้วยยอด ตรัง สพฐ. 

กลาง นางสาวอริสา เมืองสองสี 
โรงเรียนเทศบาล ๒  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

เมืองตรัง ตรัง อปท. 

ใหญ ่ นางสาววิกาวี รัตตมณี โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง เมืองตรัง ตรัง สพฐ. 

๕ 

เล็ก นางสาวปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการราชบุรี 

ด าเนินสะดวก ราชบุรี สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขอินทร์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา กาญจนบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ นางสาวพิณพิมาน พินพิสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี สพฐ. 

๖ 

เล็ก นางสาววริศรา สุมสมกิจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ บางปะอิน 
พระนครศรี

อยุธยา 
สช. 

กลาง เด็กหญิงสุรัสวดี มุฑิตา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน อุทัยธานี สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงรมย์นลิน ตรีรัสสพานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เมืองสระบุรี สระบุรี สพฐ. 
 

 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๕ 

 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก เด็กหญิงภรณ์สกุล มาดล 
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา              
(ชุมชนร่วมจิต) 

ท่าปลา อุตรดิตถ์ สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงทรัพย์เจริญ นนท์ภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 
เมือง

เพชรบูรณ์ 
เพชรบูรณ์ สช. 

ใหญ ่ เด็กชายธีร์ อิทธิพานิชพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 
เมือง

นครสวรรค์ 
นครสวรรค์ สพฐ. 

๘ 

เล็ก เด็กหญิงยิมธิดา วงศ์มา โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา แม่ทะ ล าปาง สพฐ. 

กลาง นางสาวนัทธพรรณ ศิริติกุล 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมือง
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ สกอ. 

ใหญ ่ นางสาวอัญชิสา กระบวนแสง 
โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

เมืองล าพูน ล าพูน สพฐ. 

๙ 

เล็ก นางสาวศศิประภา วรวงษ์ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น สพฐ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ เด็กชายณัฎฐญุตม์ นิธิธนนนต์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
เมือง

อุดรธานี 
อุดรธานี สพฐ. 

๑๐ 

เล็ก เด็กชายธีรพล เชื อค าฮด โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง มุกดาหาร สพฐ. 

กลาง นายเจษฎา เรือนนา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม นครพนม สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทฤทธิ์ โรงเรียนผดุงนารี 
เมือง

มหาสารคาม 
มหาสารคาม สพฐ. 

๑๑ 

เล็ก เด็กหญิงภาพตะวัน นิ่มมาระดี โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา สพฐ. 

กลาง นางสาวอัญชลี กุมภาศรี โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ อปท. 

ใหญ ่ นายธีรภัทร์ แสงงาม โรงเรียนสิรินธร เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญกิม โรงเรียนวัดหนองรี บ้านนา นครนายก สพฐ. 

กลาง นางสาวพิทยารัตน์ เสนสอน โรงเรียนมารดานฤมล บางปะกง ฉะเชิงเทรา สช. 

ใหญ ่ เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก้วแหวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพฐ. 

๑๓ 

เล็ก เด็กหญิงนันทิชา มานะตระกูล โรงเรียนราชวินิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงนภสร แซ่ชิน 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม 

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สกอ. 

ใหญ ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 
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นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา บางพลี สมุทรปราการ สช. 

กลาง นางสาววรดา โสคตินารักษ์ โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ปากเกร็ด นนทบุรี สช. 

ใหญ ่ นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 
เมือง

สมุทรปราการ 
สมุทรปราการ สพฐ. 

๒ 

เล็ก นางสาวอาภาพร จังโหลนราช โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะหา ยะลา สพฐ. 

กลาง นายปีย์มนัส ชุณหภากร 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เมืองปัตตานี ปัตตานี สกอ. 

ใหญ ่ นางสาวสุดารัตน์ ช้างสาร โรงเรียนก าแพงวิทยา ละงู สตูล สพฐ. 

๓ 

เล็ก นางสาวปัทมาวดี แก้วเอียด โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม พัทลุง สพฐ. 

กลาง นางสาวธัญธิดา ทองเพชร 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

ไชยา สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

ใหญ ่ นายไพสิฐ ธีระกุล 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา 

เมืองสงขลา สงขลา สพฐ. 

๔ 

เล็ก นายธราเทพ คงเรือง โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ เขาพนม กระบี่ สพฐ. 

กลาง นายคุณากร จินดา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ตะกั่วทุ่ง พังงา สพฐ. 

ใหญ ่ นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล โรงเรียนสตรีระนอง เมืองระนอง ระนอง สพฐ. 

๕ 

เล็ก นางสาวกมลพร บัวงาม โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โพธาราม ราชบุรี สพฐ. 

กลาง นายรัฐธีร์ ธีระเกียรติสกุล 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี 

ชะอ า เพชรบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ นายวรุตม์ ผ่องภักต์ 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ. 

๖ 

เล็ก นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา ชัยนาท สพฐ. 

กลาง นางสาวมรกต แซ่ว้าน 
โรงเรียนวัดสระแก้ว                   
(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 

ป่าโมก อ่างทอง สช. 

ใหญ ่ นางสาวภัทรชา คงชนะ โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” เสนา 
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

สพฐ. 
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กลุ่ม
จังหวัด

ที ่
ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก นายจารุกิตต ์ช่างเกวียน โรงเรียนพัชรพิทยาคม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพฐ. 

กลาง นายอรรควัฒน์ แสงสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สช. 

ใหญ ่ นายอภิสิทธิ์ แจ่มแหยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ. 

๘ 

เล็ก นางสาวทานตะวัน ลีลาศีลธรรม โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ เมืองปาน ล าปาง สพฐ. 

กลาง นายธีรภัทร ผลทอง 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา                
ในพระบรมราชูปถัมภ์            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี 

ภูกามยาว พะเยา สพฐ. 

ใหญ ่ นางสาวทักษิณา มาลี 
โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

เมืองล าพูน ล าพูน สพฐ. 

๙ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

กลาง นายอดิศร โคตะมี โรงเรียนกู่แก้ววิทยา กู่แก้ว อุดรธานี สพฐ. 

ใหญ ่ นางสาวสุภัทรา ชาวสวย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย สพฐ. 

๑๐ 

เล็ก นางสาวปรียานันท์ ติยะบุตร โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม นครพนม สพฐ. 

กลาง นายทวีศักดิ์ ผลศักดิ์ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ดอนมดแดง อุบลราชธานี สพฐ. 

ใหญ ่ นางสาววชิรารัชต์ แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรณูนคร นครพนม สพฐ. 

๑๑ 

เล็ก นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภกัดิ์ โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม ปักธงชัย นครราชสีมา สพฐ. 

กลาง นางสาวประสิตา มานิมนต์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส ชัยภูมิ สพฐ. 

ใหญ ่ นายธนภณ เดิมท ารัมย์ โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก นายนพดล กุมภะ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม เมืองตราด ตราด สพฐ. 

กลาง นางสาวมุกเทวา วงษ์สาคร โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่ ตราด สพฐ. 

ใหญ ่ นางสาวเกสร สิงห์โตเผือก โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม วังน้ าเย็น สระแก้ว สพฐ. 

๑๓ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง นายธนโชติ ศรีกุตา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร กทม. 

ใหญ ่ นายกฤต กรวยกิตานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย บางรัก กรุงเทพมหานคร สช. 
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นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ศธภ. ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก นางสาวแสงเงิน สึ่งสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 
เมือง

เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ สอศ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ นายกฤษดาธัญ มหาวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
เมือง

เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ สอศ. 

๒ 

เล็ก นางสาวชุติญา สุขานุสาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ สอศ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ นางสาวอรอนงค์ ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

๓ 

เล็ก นายสุรเชษฐ์ วงษ์เพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี สอศ. 

กลาง ไม่มีนักเรียนสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

ใหญ ่ นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี สอศ. 

๔ 

เล็ก นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช 
บริหารธุรกิจ 

บางใหญ่ นนทบุรี สอศ. 

กลาง นายอานันต์ ปัญญามงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี สอศ. 

ใหญ ่ นางสาวรัตนพัทธ์ เกิดฉาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC) 

เมืองนนทบุรี นนทบุรี สอศ. 

๕ 

เล็ก นางสาวพิมพร แดงอินทร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว 

อรัญประเทศ สระแก้ว สอศ. 

กลาง นายดิศยศักดิ ์นิเต็ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง 
บริหารธุรกิจ 

เมืองระยอง ระยอง สอศ. 

ใหญ ่ นายมานพ บุญคง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
เมือง

นครนายก 
นครนายก สอศ. 

๖ 

เล็ก นางสาวแพทอง น้ าทิพย์ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สอศ. 

กลาง นายถิรายุ ค าวิลาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
เมือง

สุพรรณบุรี 
สุพรรณบุรี สอศ. 

ใหญ ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 
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ศธภ. ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก นางสาวเพ็ญนภา แวงวรรณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย สอศ. 

กลาง นางสาวมาริษา ชัยโพชน ์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม สอศ. 

ใหญ ่ นางสาวมานิสา รัตนวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด สอศ. 

๘ 

เล็ก นางสาวศุภลักษณ์ เทพทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ 
บริหารธุรกิจ 

เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สอศ. 

กลาง นายวิโรจน์ ลีลาน้อย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา 

สีคิ้ว นครราชสีมา สอศ. 

ใหญ ่ นายเบญจรงค์ จงเจิมกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สอศ. 

๙ 

เล็ก นางสาวแววนภา บุญหลา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี 

เมือง
อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี สอศ. 

กลาง นางสาวมัลลิกา วรราช วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สอศ. 

ใหญ ่ นางสาวสุธิดา ภาระเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
เมือง

อุบลราชธานี 
อุบลราชธานี สอศ. 

๑๐ 

เล็ก นายพงศกร หอมรื่น 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบี่ 

เหนือคลอง กระบี่ สอศ. 

กลาง นางสาวอัยการ์ เสนเมือง วิทยาลัยเทคนิคพังงา เมืองพังงา พังงา สอศ. 

ใหญ ่ นายอภิสิทธิ์ ทองค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สอศ. 

๑๑ 

เล็ก นางสาวนิรัชพร สีหามาตย์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สอศ. 

กลาง นางสาวปาริชาติ อ าไพ วิทยาลัยเทคนิคสตูล เมืองสตูล สตูล สอศ. 

ใหญ ่ นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช 

เมือง 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช สอศ. 

๑๒ 

เล็ก นายชานนท์ ดลมะยิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
และประมงปัตตานี 

หนองจิก ปัตตานี สอศ. 

กลาง นายดลภัทธ์ ฐิติพลพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ. 

ใหญ ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

๑๓ 

เล็ก นางสาวอรพรรณ สันเต๊ะ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสน
บริหารธุรกิจ 

หนองจอก กรุงเทพมหานคร สอศ. 

กลาง นางสาวตาลหลู่ จ่ามผอง 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
ช่างทองหลวง 

พระนคร กรุงเทพมหานคร สอศ. 

ใหญ ่ นางสาวกัญญาพัชร วงศ์ไทย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สอศ. 
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นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

ศธภ. ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก 
นางสาวธัญญลักษณ์  

เอ้ินทะไชย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สอศ. 

กลาง นายเอกชัย ชะนะผล 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่ 

สันป่าตอง เชียงใหม่ สอศ. 

ใหญ ่ นางสาวดารินทร์ แซ่วะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สอศ. 

๒ 

เล็ก นางสาววิลาวรรณ นาคราช วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ สอศ. 

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ นายอัษฏาวุฒิ งาหอมธนโชติ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
เมือง

นครสวรรค์ 
นครสวรรค์ สอศ. 

๓ 

เล็ก นายมนูญศักดิ์ จัตวี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
ลพบุรี 

พัฒนานิคม ลพบุรี สอศ. 

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ นางสาวพรพิมล สุขทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี สอศ. 

๔ 

เล็ก นางสาวพัชรินทร์ วงศ์แก้ว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช 
บริหารธุรกิจ 

บางใหญ่ นนทบุรี สอศ. 

กลาง นางสาวกาญจนา ช้างป่าดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี สอศ. 

ใหญ ่
นายปุณยธิษณ์ 

วิญญูวิสิทธิรักษ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) 

เมืองนนทบุรี นนทบุรี สอศ. 

๕ 

เล็ก ไม่มีนักศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง ไม่มีนักศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

ใหญ ่ นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี สอศ. 

๖ 

เล็ก นายสมโภชน์ ชูศรีจันทร์  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สอศ. 

กลาง นายกรรชัย อินทโพธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
เมือง

สุพรรณบุรี 
สุพรรณบุรี สอศ. 

ใหญ ่ นางสาวมาริตา นาคโสภา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
เมือง

กาญจนบุรี 
กาญจนบุรี สอศ. 
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ศธภ. ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

๗ 

เล็ก นางสาวรัตนาภา สีหามาตย์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

มัญจาคีรี ขอนแก่น สอศ. 

กลาง นางสาวนุกณภา เป้ารัมย์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง เขาวง กาฬสินธุ์ สอศ. 

ใหญ ่ นายชินวิวัฒนานนท์ ค าหวล วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด สอศ. 

๘ 

เล็ก ไม่มีนักศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง นางสาวเกตถวา สังข์ศรีแก้ว 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
และการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

เมือง
นครราชสีมา 

นครราชสีมา สอศ. 

ใหญ ่ นายยศกร พาจะโปะ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
เมือง

นครราชสีมา 
นครราชสีมา สอศ. 

๙ 

เล็ก นายเฉลิมชัย ศรีมะเรือง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร 

มหาชนะชัย ยโสธร สอศ. 

กลาง นางสาวชไมพร สิงสีทา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี สอศ. 

ใหญ ่ นางสาวทัศพร ค ามุงคุณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร สอศ. 

๑๐ 

เล็ก นายณัฐกิตต์ แหล่ยี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พังงา 

ตะกั่วทุ่ง  พังงา สอศ. 

กลาง นายภาณุมาศ สาขะจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมืองระนอง ระนอง สอศ. 

ใหญ ่ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๑๑ 

เล็ก นางสาวอารีลักษณ์ กรมเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สอศ. 

กลาง นายธนภัทร โยธา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี สอศ. 

ใหญ ่ นายวชิราวุธ ตั้งไล่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช 

เมือง 
นครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช สอศ. 

๑๒ 

เล็ก นางสาววานี เจ๊ะแลกายู วิทยาลัยการอาชีพรามัน รามัน ยะลา สอศ. 

กลาง นางสาวอมาลา โต๊ะมีนา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สอศ. 

ใหญ ่ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๑๓ 

เล็ก นางสาวเมธาวี สีเหลือง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สุโขทัย 

ดุสิต กรุงเทพมหานคร สอศ. 

กลาง นายปราโมทย์ การัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พระนคร กรุงเทพมหานคร สอศ. 

ใหญ ่ นายอัมรินทร์ ศรสูงเนิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ (SBAC) 

สายไหม กรุงเทพมหานคร สอศ. 
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นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาวิชาชีพ 

ภาค ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

เหนือ นางสาวปราณี กันทาฟัง วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง เมืองล าปาง ล าปาง สอศ. 

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ตะวันออก 
และกรุงเทพมหานคร 

ไม่มีนักศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

นายคงศักดิ์ ทะนนศรี วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สอศ. 

ใต ้ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศกึษา 

ภาค ขนาด ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด 

เหนือ 
 

เล็ก นางสาวหงษ์หยก สีใส มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

กลาง 
นายพงษ์สิทธิ์ แก้วโต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

นายจิรวัฒน์ ทับทิมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

ใหญ ่
นายวีรพล แก้วพันธ์อ่ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

นางสาวณัฐธยาน์ พรายอินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เล็ก นายธัญวิทย์ โทนแก้ว 
มหาวิทยาลัยการจัดการ                
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

เมือง
อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

กลาง 
นายอภิวัฒน์ พันธุสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 

นางสาวนุชจวรรณ จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

ใหญ ่
นายเอริยาร์ วัชรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เมือง
อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เมือง

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 
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ภาค ขนาด ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด 

กลาง 

เล็ก ไม่มีนักศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง 
นายกฤตนันท์ ในจิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คลองหลวง ปทุมธานี 

นายปฏิพันธ์ ชาญด้วยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 

ใหญ ่
นายวิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑล นครปฐม 

นายณัทกร เกษมส าราญ มหาวิทยาลัยบูรพา เมืองชลบุรี ชลบุร ี

ใต ้
 

เล็ก นางสาวมาเรีย นาคบรรพต วิทยาลัยชุมชนสตูล เมืองสตูล สตูล 

กลาง 
นางสาวกวินสรา สุดใจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

นางสาวนิภาวรรณ ทองจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 

ใหญ ่
นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมืองปัตตานี ปัตตานี 

นายอภิวัฒน์ หนูนารถ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

เมือง
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

กรุงเทพ 
มหานคร 

เล็ก นางสาววิภาพร อุ่นเจริญกุล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร 

กลาง 
นายสุนทร พรหมเพศ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระนคร กรุงเทพมหานคร 

นายศักดิ์นรินทร์ นรินทร์รักษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สายไหม กรุงเทพมหานคร 

ใหญ ่

นายบุญน า พินิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

นายแมน คล้ายสุวรรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา 

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

นายภควัต เงยเจริญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

รางวัลพระราชทาน นักศึกษาพิการ 

ประเภท 
ความพิการ 

ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

ออทิสติก นายทศพล แสนกอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

ทางร่างกาย นายธนภูมิ อดิสสร วิทยาลัยชุมชนสงขลา เทพา สงขลา 

ทางร่างกาย นางสาวเพ็ญพิชชา พัฒนจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

ทางการได้ยิน นายวีรภัทร ชูพรหมแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑล นครปฐม 

ทางการได้ยิน นายอานนท์ จงภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๑๔ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก โรงเรียนคลองส าโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร บางบัวทอง นนทบุรี อปท. 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ. 

๒ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

ใหญ ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เมืองยะลา ยะลา อปท. 

๓ 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนสมัยศึกษา หาดใหญ่ สงขลา สช. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

๔ 

เล็ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ เหนือคลอง กระบี่ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนคุระบุรี คุระบุรี พังงา สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพฐ. 

๕ 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สวนผึ้ง ราชบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เมืองราชบุรี ราชบุรี สพฐ. 

๖ 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ มโนรมย์ ชัยนาท สพฐ. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี อปท. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๗ 

เล็ก โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) หนองบัว นครสวรรค์ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สช. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๑๕ 

 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

๘ 

เล็ก โรงเรียนสวนเด็กสันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ สช. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๙ 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ชนบท ขอนแก่น สช. 

กลาง โรงเรียนเอราวัณ เอราวัณ เลย สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ พล ขอนแก่น สช. 

๑๐ 

เล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด อปท. 

กลาง โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สช. 

ใหญ ่ โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สช. 

๑๑ 

เล็ก โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม ปากช่อง นครราชสีมา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ บ่อไร่ ตราด สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายนวมินท
ราชินี 

เมืองชลบุรี ชลบุร ี สช. 

ใหญ ่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สช. 

13 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ วัฒนา กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

 
 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๑๖ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) บางพลี สมุทรปราการ สพฐ. 

๒ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สพฐ. 

๓ 

เล็ก โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน พัทลุง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สพฐ. 

๔ 

เล็ก โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม อ่าวลึก กระบี่ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบ้านควนม่วง เขาพนม กระบี่ สพฐ. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๕ 

เล็ก โรงเรียนบ้านวังใหญ่ บ่อพลอย กาญจนบุรี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ปากท่อ ราชบุรี สช. 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี สพฐ. 

๖ 

เล็ก โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวัดศรีสโมสร หนองมะโมง ชัยนาท สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนเอกอโยธยา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สช. 

๗ 

เล็ก โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร สพฐ. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สช. 
 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๑๗ 

 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

๘ 

เล็ก 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ 

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบ้านหนองปลามัน แม่ริม เชียงใหม่ สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนเจริญศิลป์ เมืองแพร่ แพร่ สช. 

๙ 

เล็ก โรงเรียนบ้านอูนโคก นิคมน้ าอูน สกลนคร สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ บ้านดุง อุดรธานี สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนบ้านพังโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา) พังโคน สกลนคร สพฐ. 

๑๐ 

เล็ก โรงเรียนบ้านแกนาค า ส าโรง อุบลราชธานี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สพฐ. 

๑๑ 

เล็ก โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์ สุรินทร์ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพฐ. 

๑๒ 

เล็ก โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองใหญ่ ชลบุร ี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลรักภาษา บ้านฉาง ระยอง สช. 

ใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

๑๓ 

เล็ก โรงเรียนวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวัดสีสุก จอมทอง กรุงเทพมหานคร กทม. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

 

 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๑๘ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี สพฐ. 

๒ 

เล็ก โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ โรงเรียนก าแพงวิทยา ละงู สตูล สพฐ. 

๓ 

เล็ก โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สะเดา สงขลา สพฐ. 

กลาง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ สงขลา สช. 

ใหญ ่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
เมือง

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช สพฐ. 

๔ 

เล็ก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” ถลาง ภูเก็ต สพฐ. 

กลาง โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คุระบุรี พังงา สพฐ. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๕ 

เล็ก โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม บ้านโป่ง ราชบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนสงวนหญิง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพฐ. 

๖ 

เล็ก โรงเรียนสัตยาไส ชัยบาดาล ลพบุรี สช. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สพฐ. 

๗ 

เล็ก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก สพฐ. 

กลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก เมืองตาก ตาก สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ. 
 
 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๑๙ 

 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๘ 

เล็ก โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เถิน ล าปาง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ดอยเต่า เชียงใหม่ สพฐ. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๙ 

เล็ก โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ เชียงคาน เลย สพฐ. 

กลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น บ้านแฮด ขอนแก่น สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพฐ. 

๑๐ 

เล็ก โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อปท. 

กลาง โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพฐ. 

๑๑ 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๑๒ 

เล็ก โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ โรงเรียนวัดป่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง สพฐ. 

๑๓ 

เล็ก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สช. 

กลาง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วัฒนา กรุงเทพมหานคร สช. 

ใหญ ่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๒๐ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา 

ศธภ. ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สอศ. 

กลาง วิทยาลัยการอาชีพปัว ปัว น่าน สอศ. 

ใหญ ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สอศ. 

๒ 

เล็ก วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สอศ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สอศ. 

๓ 

เล็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี สอศ. 

กลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอศ. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๔ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

กลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์*** เมืองนนทบุรี นนทบุรี สอศ. 

ใหญ ่ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี*** เมืองสระบุรี สระบุรี สอศ. 

๕ 

เล็ก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ บางบ่อ สมุทรปราการ สอศ. 

กลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ บางพลี สมุทรปราการ สอศ. 

ใหญ ่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เมืองระยอง ระยอง สอศ. 

หมายเหตุ : ***  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  
อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี   
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดกลาง  สังกัด สอศ. 
ปีการศึกษา 2551, 2555, 2559 (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  
อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี   
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดใหญ่  สังกัด สอศ. 
ปีการศึกษา 2551, 2555, 2559 (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) 

 

 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๒๑ 

 

ศธภ. ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๖ 

เล็ก วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล พุทธมณฑล นครปฐม สอศ. 

กลาง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สอศ. 

ใหญ ่ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์*** 
เมือง

ประจวบคีรีขันธ์ 
ประจวบคีรีขันธ์ สอศ. 

๗ 

เล็ก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย 

เมืองหนองคาย หนองคาย สอศ. 

กลาง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น สอศ. 

ใหญ ่ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สอศ. 

๘ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

ใหญ ่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สอศ. 

๙ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สอศ. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๑๐ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

หมายเหตุ : ***  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดใหญ่  สังกัด สอศ. 
ปีการศึกษา 2550, 2554, 2559 (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๒๒ 

 

ศธภ. ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๑ 

เล็ก วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะนะ สงขลา สอศ. 

กลาง วิทยาลัยเทคนิคสตูล*** เมืองสตูล สตูล สอศ. 

ใหญ ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี*** เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สอศ. 

๑๒ 

เล็ก วิทยาลัยการอาชีพรามัน รามัน ยะลา สอศ. 

กลาง วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๑๓ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร สอศ. 

ใหญ ่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน*** ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สอศ. 

หมายเหตุ : ***  วิทยาลัยเทคนิคสตูล   
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดกลาง  สังกัด สอศ. 
ปีการศึกษา 2551, 2555, 2559 (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดใหญ่  สังกัด สอศ. 
ปีการศึกษา 2551, 2555, 2559 (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) 

    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดใหญ่  สังกัด สอศ. 
ปีการศึกษา 2551, 2555, 2559 (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) 

 

 

 

 

 

 



นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9         ๒๓ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาวิชาชีพ 

ภาค สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

เหนือ โรงเรียนไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ*** เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สอศ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ตะวันออก 
และกรุงเทพมหานคร 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

ใต ้ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สอศ. 

หมายเหตุ : ***  โรงเรียนไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาวิชาชีพ  สังกัด สอศ. 
ปีการศึกษา 2551, 2555, 2559 (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) 
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