
 

 
 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ทีไ่ด้รับรางวัลพระราชทาน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
---------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ เด็กหญิงสิริยากร มัคคภิญโญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย บางพลี สมุทรปราการ สช. 

๒ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงด า โรงเรียนอนุบาลควนโดน ควนโดน สตูล สพฐ. 

ใหญ ่ เด็กชายสริศ ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ. 

๓ 

เล็ก เด็กชายภูริณัฐ ธรรมอิสระ โรงเรียนวัดควนใส ชะอวด นครศรีธรรมราช สพฐ. 

กลาง เด็กชายสรวิษ หลงรอด โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

ใหญ ่
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  

อินทร์สุวรรณ์ 
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕60           ๖ 

 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๓ 

เล็ก นางสาวอนิสา ตะโกพร โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าแซะ ชุมพร สพฐ. 

กลาง นางสาวประภาศิริ ปุ้ยทอง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช สพฐ. 

ใหญ ่ นายฐิติพันธิ์ อ้อยศรีสกุล โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพฐ. 

๔ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง นางสาววรรณศิริ ใจหาญ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี่ 

คลองท่อม กระบี่ สพฐ. 

ใหญ ่ นายสหัสวรรษ กาเยาว์ โรงเรียนเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ สพฐ. 

๕ 

เล็ก นางสาววรฤทัย แสงโพลง โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพฐ. 

กลาง นางสาวกมลชนก ผิวงาม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา กาญจนบุรี สพฐ. 

ใหญ ่
นางสาวกัญญาภัค  

อุ่นจิตอนุสรณ์ 
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สพฐ. 

๖ 

เล็ก ไม่มีนักเรียนสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 

กลาง นางสาวอรวรรณ รักกสิกรณ์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน อุทัยธานี สพฐ. 

ใหญ ่ นางสาวณัฐฐินันท์ คล้ายวิมุติ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี ชัยนาท สพฐ. 

๗ 

เล็ก นายวชิระ จันทร์อ่อน 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 
ก าแพงเพชร  

ลานกระบือ ก าแพงเพชร สพฐ. 

กลาง นางสาวธัญชนก นนงาม โรงเรียนเมตตาวิทยา หล่มสัก เพชรบูรณ์ สช. 

ใหญ ่ นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพฐ. 

๘ 

เล็ก นางสาวนัฐนิชา เจ้าภักดี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมืองปาน ล าปาง สพฐ. 

กลาง นายนภัส พัทธยากรกุล 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สกอ. 

ใหญ ่ นางสาวสุทธิลักษณ์ รักดี โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย เชียงราย สพฐ. 

๙ 

เล็ก นายภาณุพงศ์ โคกกลาง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี สพฐ. 

กลาง นางสาววิลาวัลย์ กุลวงค ์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา เมืองสกลนคร สกลนคร สพฐ. 

ใหญ ่ นายธีระพงษ์ พลตื้อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  สพฐ. 
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    นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕60           ๑๘ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่ม
จังหวัดที่ 

ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

กลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพฐ. 

๒ 

เล็ก โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” สายบุรี ปัตตานี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งหว้า สตูล สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สพฐ. 

๓ 

เล็ก โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน พัทลุง สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพฐ. 

๔ 

เล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) เมืองตรัง ตรัง อปท. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพฐ. 

๕ 

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

กลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชะอ า เพชรบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

๖ 

เล็ก โรงเรียนเอกอโยธยา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สช. 

กลาง โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท สระบุรี สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เมืองสระบุรี สระบุรี สพฐ. 

๗ 

เล็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด แม่ระมาด ตาก สช. 

กลาง โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพฐ. 

ใหญ ่ โรงเรียนตากพิทยาคม เมืองตาก ตาก สพฐ. 

๘ 

เล็ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  แม่อาย เชียงใหม่ สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมืองล าปาง ล าปาง สพฐ. 
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    นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕60           ๒๒ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ 

ภาค สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด สังกัด 

เหนือ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

กลาง วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี สอศ. 

ตะวันออก 
และ กทม. 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สอศ. 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี*** เมืองอุดรธานี อุดรธานี สอศ. 

ใต ้ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สอศ. 

หมายเหตุ :  *** วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  สังกัด สอศ.  
                  เป็นสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาวิชาชีพ  

ปีการศึกษา ๒๕51, ๒๕๕5 และ ๒๕60 (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
        
 
 
 


