
 

 

 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ทีไ่ด้รับรางวัลพระราชทาน 

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 และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 

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           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(วันครู ๒๕๐๒) 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 (วัดกะพัง
สุรินทร์) 

เมืองตรัง ตรัง อปท. 

ใหญ ่ นางสาววิกาวี รัตตมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรงั เมืองตรัง ตรัง สพฐ. 

๕ 

เล็ก นางสาวปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ราชบุรี 

ด าเนินสะดวก ราชบุรี สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขอินทร์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา กาญจนบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ นางสาวพิณพิมาน พินพิสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี สพฐ. 

๖ 

เล็ก นางสาววริศรา สุมสมกิจ              โรงเรียนปัณณวิชญ์ บางปะอิน 
พระนคร       
ศรีอยุธยา 

สช. 

กลาง เด็กหญิงสุรัสวดี มุฑิตา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน อุทัยธานี สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กหญิงรมย์นลิน ตรีรัสสพานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เมืองสระบุรี สระบุรี สพฐ. 
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    นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9           ๖ 

 

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. 

 

 

 

ICT-03
Rectangle

ICT-03
Line



    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. 
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    นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9           ๒๓ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ 

ภาค สถานศึกษา อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

เหนือ โรงเรียนไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ*** เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ตะวันออก 
และ กทม. 

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน   

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์รางวัลพระราชทาน   

ใต ้ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สอศ. 

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

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
   

      
 
                                            (นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์) 
      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    
   
 
 
 




