
                                 

  
  

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  รายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทาน 

ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
----------------------  

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๖  ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐  และขอ้ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าดว้ย
รางวลัพระราชทานแก่นกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศ
รายช่ือนกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศึกษา  ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ดงัต่อไปน้ี 

นักเรียนรางวลัพระราชทาน  ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

กลุ่มจงัหวดักลุ่มจงัหวดัที่ที่  ๑  ๑    

ระดับประถมศึกษา  

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงศรีสุดา  อาสาชาติ โรงเรียนบางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทุมธานี สพฐ. 

กลาง เดก็ชายชยัชน  วงษข์าํ โรงเรียนสาธิตบางนา บางพลี สมุทรปราการ สช.สป. 

ใหญ่ เดก็หญิงปานสิตา  สายตั้ง 
โรงเรียนเทศบาลบา้นมหาชยั  
(อนุกลูราษฎร์) 

เมือง
สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร อปท. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็ชายพฒันะ  ทรัพยส์มบูรณ์ โรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ บางพลี สมุทรปราการ สพฐ. 

กลาง นางสาวสุทธิตา  แกว้เมือง 
โรงเรียนมธัยมสังคีตวทิยา
กรุงเทพมหานคร  

ลาํลกูกา ปทุมธานี สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงวรยา  สินธนไพศาล โรงเรียนไทรนอ้ย ไทรนอ้ย นนทบุรี สพฐ. 

 

 
 
 
 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๒ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาวสุทธินี  นาแหะ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม นครชยัศรี นครปฐม สพฐ. 

กลาง นางสาวขนิษฐา  เหล่ียมเพช็ร์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 
ปทุมธานี 

สามโคก ปทุมธานี สพฐ. 

ใหญ่ นายกษิดิศ  ครุฑางคะ 
โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้ 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

บางพลี สมุทรปราการ สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๒  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงซาลีฮ๊ะ  เจะหลง โรงเรียนบา้นราวอ มายอ ปัตตานี สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงพรทิพย ์ ล้ีเลิศลํ้า โรงเรียนบา้นปากละงู ละงู สตลู สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงศิริวมิล  แซ่ฉ่าย โรงเรียนเทศบาล ๔ เมืองปัตตานี ปัตตานี อปท. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาวปวณีา  หมานยวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ เมืองสตลู สตลู สพฐ. 

กลาง นายวชิรกร  อาษาสุจริต 
โรงเรียนสาธิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เมืองปัตตานี ปัตตานี สกอ. 

ใหญ่ นางสาวพิทยา  วฒันะนุกลู โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาวรอมละ๊ห์  ปาเนาะ โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี มายอ ปัตตานี สช.สป. 

กลาง นางสาวพรรณนิดา  เร็วเรียบ โรงเรียนควนโดนวทิยา ควนโดน สตลู สพฐ. 

ใหญ่ นายมนูญ  หะยเีมาะลอ โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ. 

 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๓ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๓   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงพรพธู  มีเดช โรงเรียนอุ่นรัก ๒ ภาษา 
เมือง 

สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี สช.สป. 

กลาง เดก็หญิงมโนชา  พรหมหิตาทร โรงเรียนบา้นปลายรา ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงณิชาภทัร  ดาวสดใส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็ชายพงศธร  เพง็จนัทร์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา ร่อนพิบูลย ์ นครศรีธรรมราช สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงจนัทร์พิมพ ์ บวัชู 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั 
สุราษฎร์ธานี 

ไชยา สุราษฎร์ธานี สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงธนนนัท ์ ลาภอนนัตต์ระกลู โรงเรียนปากพนงั ปากพนงั นครศรีธรรมราช สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นายเรืองชยั  ทองเถ่ือน โรงเรียนปากจ่าวิทยา ควนเนียง สงขลา สพฐ. 

กลาง นายศาศวตั  ทองสีดาํ โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร ปากพะยนู พทัลุง สพฐ. 

ใหญ่ นายอนุสรณ์  จนัทร์ศร โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม เมืองพทัลุง พทัลุง สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่  ๔  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงวชิราภรณ์  ใหม่ซอ้น โรงเรียนมิตรภาพท่ี ๓๑ “วดัทุ่งหวงั” เมืองตรัง ตรัง สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงฐนิชา  ทบัเท่ียง โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัมชัฌิมภูมิ) เมืองตรัง ตรัง อปท. 

ใหญ่ เดก็หญิงเณศรา  เกา้เอ้ียน โรงเรียนอนุบาลภเูกต็ เมืองภเูกต็ ภเูกต็ สพฐ. 

 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๔ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงใบเฟิร์น  คาํพุฒจนัทร์ โรงเรียนเมืองพงังา เมืองพงังา พงังา สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงภทัรา  วรินทรเวช โรงเรียนกระบุรีวทิยา กระบุรี ระนอง สพฐ. 

ใหญ่ นางสาวจุฑาทิพย ์ ตนัประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีภเูกต็ เมืองภเูกต็ ภเูกต็ สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นายชลิต  เมืองลาย โรงเรียนเกาะยาววทิยา เกาะยาว พงังา สพฐ. 

กลาง นายศฤงคาร  ทองแท ้ โรงเรียนจุ๋งฮวัโซะเซียว กนัตงั ตรัง สช.สป. 

ใหญ่ นางสาวบุญสิตา  คงอรรถการ โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร เมืองระนอง ระนอง สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่๕ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงจนัจณา  โพธ์ิกลดั โรงเรียนวดัดอนทราย โพธาราม ราชบุรี สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงณฐัริณีย ์ เกิดอํ่า โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตสูาร 
เมือง

สุพรรณบุรี  
สุพรรณบุรี  อปท.  

ใหญ่ เดก็หญิงฐิติรัตน์  เตชะพนัธ์ุ โรงเรียนวดัดอนไก่เต้ีย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงไอศวรรย ์ เล้ียงสอน โรงเรียนวดัตะครํ้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงเดือนเพญ็  อนุศรี โรงเรียนสระกระโจม โสภณพิทยา ดอนเจดีย ์ สุพรรณบุรี สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงศศิมาภรณ์  เครือละมา้ย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมืองราชบุรี ราชบุรี สพฐ. 

 

 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๕ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาวจนัทรัตน์  วอทอง โรงเรียนอ่าวนอ้ยวทิยานิคม 
เมือง

ประจวบคีรีขนัธ์ 
ประจวบ 
คีรีขนัธ์ 

สพฐ. 

กลาง นางสาวปฏิมาภรณ์  ไทรสังขธิติชยั โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สังขละบุรี กาญจนบุรี สพฐ. 

ใหญ่ นายเพชร  ผดุงยาม 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวดั
เพชรบุรี 

เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๖  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงกณัฐิกา  นพคุณ โรงเรียนวดัใหม่ตา้นทาน บางซา้ย พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงชนิตา  จนัทพัหลวง โรงเรียนบา้นเขาวง ลานสัก อุทยัธานี สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงศิริญญา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง เมืองสระบุรี สระบุรี สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงเรวดี  วรรณโภคา โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เนินขาม ชยันาท สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงณฐัวรรณ  เม่นแสง โรงเรียนเพญ็พฒันา พฒันานิคม ลพบุรี สช.สป. 

ใหญ่ เดก็หญิงณฐันนัท ์ ผิวอ่อน โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ สรรคบุรี ชยันาท สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาววนีสั  อ่วมอ่ิมพืช โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” มหาราช พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

กลาง นางสาวปาณดัดา  ศรีทุม โรงเรียนดงตาลวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุรี สพฐ. 

ใหญ่ นางสาวสุภาวดี  จาํปาลา โรงเรียนหนัคาพิทยาคม หนัคา ชยันาท สพฐ. 

 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๖ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๗  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงวยิดา  วงศค์าํเครือ โรงเรียนเชิงผา ทุ่งเสล่ียม สุโขทยั สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงมลสิการ  รักษางาม โรงเรียนวดัทบักฤชเหนือ ชุมแสง นครสวรรค ์ สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงพชัรพร  วรรณศรี โรงเรียนบา้นแม่ระมาดราษฎร์บาํรุง แม่ระมาด ตาก สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงหงษห์ยก  สีใส 
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค ์
(เขากบววิรณ์สุข) 

เมือง
นครสวรรค ์

นครสวรรค ์ สพฐ. 

กลาง นางสาวชนกานต ์ เดชบริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย ์ เมืองตาก ตาก อปท. 

ใหญ่ เดก็หญิงเอเวอลีน  สวสัด์ินะที โรงเรียนตากพิทยาคม เมืองตาก ตาก สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาวรุ่งนภา  ธูปหอม โรงเรียนนาโบสถพิ์ทยาคม วงัเจา้ ตาก สพฐ. 

กลาง นางสาวกญัญารัตน์  รุ่งจิรารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย ์ เมืองตาก ตาก อปท. 

ใหญ่ นายวรีพล  แกว้พนัธ์อ ํ่า โรงเรียนอุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๘  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็ชายปิยะพงศ ์ เป้ียดอก โรงเรียนบา้นโฮ่ง ล้ี ลาํพนู  สพฐ. 

กลาง เดก็ชายกนกพล  ชมภศูรี โรงเรียนณทัชวิทย ์ จอมทอง เชียงใหม่ สช.สป. 

ใหญ่ เดก็หญิงปรัชษากลุ  ปลอบโยน 
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  
(เทศบาลบา้นภมิูนทร์) 

เมืองน่าน น่าน อปท. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๗ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาวพชัรา  จินดาพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เชียงของ เชียงราย สพฐ. 

กลาง นางสาวรุจิรา  หมัน่งาน โรงเรียนดอนไชยวทิยา งาว ลาํปาง สช.สป. 

ใหญ่ นางสาวเพียงฟ้า  กลา้ผจญ โรงเรียนดาราวิทยาลยั 
เมือง

เชียงใหม่  
เชียงใหม่  สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาวรุ่งนภา  กองบุญ โรงเรียนบา้นสันตน้หม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ สพฐ. 

กลาง นายพทุธิวตัร  คงแกว้ 
โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เมือง
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ สกอ. 

ใหญ่ นายสุริยาวิชญ ์ เชษฐเ์มทินี โรงเรียนวชิรวทิย ์ฝ่ายมธัยม 
เมือง

เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ สช.สป. 

กลุ่มจงัหวดัที ่๙  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงเสาวภา  สารวงศ ์ โรงเรียนบา้นนาอ่างคาํ เอราวณั เลย สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงหน่ึงฤทยั  ประโลม โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต โพนนาแกว้ สกลนคร สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงเมธพร  ทรงธรรมวฒัน์ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา 
เมือง

อุดรธานี 
อุดรธานี สช.สป. 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงวทนัยา  งามขาํ โรงเรียนทบักงุประชานุกลู หนองแสง อุดรธานี สพฐ. 

กลาง นายกรกช  โฮมหงษ ์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ ์ ผาขาว เลย สพฐ. 

ใหญ่ นางสาวเบญญพิชญ ์ ประไกร โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ อุดรธานี สพฐ. 

 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๘ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาววงศจ์นัทร์  ถ่ินอาํนาจ โรงเรียนศึกษาประชาสามคัคี คาํตากลา้ สกลนคร สพฐ. 

กลาง นางสาวมลฤดี  จนัทร์แดง โรงเรียนบึงโขงหลงวทิยาคม บึงโขงหลง หนองคาย สพฐ. 

ใหญ่ นายวรวฒัน์  แสนจนัทร์ โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๐  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็ชายชูศกัด์ิ  เช้ือคาํจนัทร์ โรงเรียนร่มเกลา้ ดงหลวง มุกดาหาร สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงสุพตัรา  ลาจอ้ย โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ สพฐ. 

ใหญ่ เดก็ชายเอกดนยั  อนัปัญญา โรงเรียนพระกมุารศึกษา พยคัฆภมิูพิสัย มหาสารคาม สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงอกัษราภคั  มากศิริ โรงเรียนพระกมุารศึกษา พยคัฆภมิูพิสัย มหาสารคาม สช.สป. 

กลาง นางสาวกมลรัตน์  สีหาบุญทอง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ ์ นาดูน มหาสารคาม สพฐ. 

ใหญ่ เดก็หญิงจีรภทัร์  กลีบบวั โรงเรียนอนุกลูนารี เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นายอนิรุทร์  มูลวนัดี โรงเรียนธญัญาพฒันวทิย ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ สพฐ. 

กลาง นายอดิเทพ  บุรีมาตร์ โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูน มหาสารคาม สพฐ. 

ใหญ่ นางสาวอภิญญา  โยธายทุธ โรงเรียนผดุงนารี 
เมือง

มหาสารคาม 
มหาสารคาม สพฐ. 

 
 

 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๙ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๑  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงพิมพช์นก  สุวรรณชาติ โรงเรียนบา้นปราสาทกวางขาว ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง เดก็ชายณรงคฤ์ทธ์ิ  ประสพสุข 
โรงเรียนบา้นโคกบุ  
(บอนประชารัฐบาํรุง) 

ปราสาท สุรินทร์ สพฐ. 

ใหญ่ เดก็ชายธนกร  เลิศนิทศัน์ โรงเรียนอนุบาลชยัภมิู เมืองชยัภมิู ชยัภมิู สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงกญัญา  ฆอ้งทองหลาง โรงเรียนชุมชนบา้นเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา สพฐ. 

กลาง นางสาวฌานิก  สมสุพรรณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วทิยาลยัชยัภมิู 

เมืองชยัภมิู ชยัภมิู สพฐ. 

ใหญ่ เดก็ชายสุวรงค ์ วงศศ์กัดา โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั 
เมือง

นครราชสีมา 
นครราชสีมา สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นายพินิจพงษ ์ ปะตงัทาเน โรงเรียนศรีสุขวทิยา สาํโรงทาบ สุรินทร์ สพฐ. 

กลาง นางสาวณชัชา  บุญลี 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 

เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพฐ. 

ใหญ่ นางสาววนัวสิา  ช่ืนเมือง โรงเรียนชยัภมิูภกัดีชุมพล เมืองชยัภมิู ชยัภมิู สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๒  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงชลลดา  นกศิริ 
โรงเรียนวดับางตลาด  
(ยอดสวสัด์ิประชาสรรค)์ 

คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงพชัฎาพร  กลํ่าทวี โรงเรียนอนุบาลบา้นจนัทร์ เมืองสระแกว้ สระแกว้ สพฐ. 

ใหญ่ เดก็ชายภมิูไผท  พนัธิตพงษ ์ โรงเรียนสฤษดิเดช เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี สพฐ. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๑๐ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงสมจิตร  ถมมา โรงเรียนบา้นคลองผกัขม เมืองสระแกว้ สระแกว้ สพฐ. 

กลาง เดก็หญิงดวงพร  โตส้ม โรงเรียนเซ็นตป์อลคอนแวนต ์ ศรีราชา   ชลบุรี สช.สป. 

ใหญ่ เดก็หญิงพิรญาณ์  คาํดี โรงเรียนวงัจนัทร์วทิยา วงัจนัทร์ ระยอง สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ นางสาวฤทยัรัตน์  ช่ืนชูผล โรงเรียนชิตใจช่ืน บา้นสร้าง ปราจีนบุรี สพฐ. 

กลาง นางสาววลีรัตน์  ม่ิงศนูย ์ โรงเรียนลาซาลจนัทบุรี (มารดาพิทกัษ)์ เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี สช.สป. 

ใหญ่ นางสาวพชัราพร  ผลพืช โรงเรียนศรียานุสรณ์ เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี สพฐ. 

กลุ่มจงัหวดัที ่๑๓  
ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็หญิงทศัภรณ์  ศรีอาภรณ์ โรงเรียนวดัพระเชตุพน พระนคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

กลาง เดก็หญิงกลุสิรินทร์  หอมยิง่ โรงเรียนวดัปากนํ้าฝ่ังเหนือ ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร กทม. 

ใหญ่ เดก็หญิงพชัราเพญ็  ธรรมญาณรังสี 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง (ฝ่ายประถม) 

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สกอ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ เดก็ชายรุ่งโรจน์  ติดมา โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ บางแค กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

กลาง เดก็ชายกฤตกร  กานติกลู 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม) 

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร สกอ. 

ใหญ่ นายแดนไท  บุญมา 
โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์  สิงหเสนี) ๒ 

บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ช่ือนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ นายธีระพล  ฉิมจนัทร์ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

กลาง นายนาวาวี  อารวรรณ โรงเรียนอิสลามสันติชน วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ใหญ่ นายพศิน  มนูรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั บางรัก กรุงเทพมหานคร สช.สป. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๑๑ 

 

นกัศึกษารางวลัพระราชทาน  นกัศึกษารางวลัพระราชทาน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ((ปวชปวช.).)  
 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ เลก็ นกัศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์    

 กลาง นางสาวพนัธ์วริา  สวนพลู โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.สป. 

 ใหญ่ นายชยัวฒัน์  คาํบุญเรือง วทิยาลยัเทคนิคแพร่ เมืองแพร่ แพร่ สอศ. 

๒ เลก็ นางสาวหน่ึงฤดี  ช่ืนชอบ โรงเรียนภกัดีพณิชยการและเทคโนโลยี เมืองกาํแพงเพชร กาํแพงเพชร สช.สป. 

 กลาง นายณรงค ์ อ่ิมวงษ ์ วทิยาลยัสารพดัช่างกาํแพงเพชร เมืองกาํแพงเพชร กาํแพงเพชร สอศ. 

 ใหญ่ นายจกัรฐิพนัธ์  แซมสีม่วง วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

๓ เลก็ นางสาวลลิตา  สวสัดี โรงเรียนพณิชยการชยันาท เมืองชยันาท ชยันาท สช.สป. 

 กลาง นางสาวกชามาส  ก่ิงจาํปา วทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอศ. 

 ใหญ่ นายอภิสิทธ์ิ  มะลิวรรณ์ วทิยาลยัเทคนิคชยันาท เมืองชยันาท ชยันาท สอศ. 

๔ เลก็ นางสาวพนิดา  แจ่มจาํรัส วทิยาลยัเทคนิคนนทบุรี ไทรนอ้ย นนทบุรี สอศ. 

 กลาง นางสาววราภรณ์  ธนูธรรมาคุณ โรงเรียนพงษส์วสัด์ิพณิชยการ เมืองนนทบุรี นนทบุรี สช.สป. 

 ใหญ่ นางสาวนภสัสร  ช่วยเกิด โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี สช.สป. 

๕ เลก็ นายเจษฎา  ตั้งมงคลสุข 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลย ี       
ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 

พานทอง ชลบุรี สอศ. 

 กลาง นายปริชญ ์ ธีระสุนทรไท โรงเรียนระยองพาณิชยการ เมืองระยอง ระยอง สช.สป. 

 ใหญ่ นกัศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์    

๖ เลก็ นางสาวรสริน  เกตุอ ํ่า 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม 

เมืองนครปฐม นครปฐม อปท. 

 กลาง นางสาวปวณีา  ไทยศรี วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สอศ. 

 ใหญ่ นายณรงคเ์ดช  โรจนหสัดิน วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สอศ. 

๗ เลก็ นางสาวปิยาภรณ์  ประพงักะโร 
โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยี
พณิชยการ 

เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สช.สป. 

 กลาง นางสาวพงคศิ์ริ  อรุณสิงห์ประทีป 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอด็ 

ธวชับุรี ร้อยเอด็ สอศ. 

 ใหญ่ นายเอกลกัษณ์  แถนสีแดง วทิยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สอศ. 

 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๑๒ 

 

 
เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๘ เลก็ นางสาวนฏัฐิกา  ทองภบูาล 
วทิยาลยับริหารธุรกิจและการ
ท่องเท่ียวนครราชสีมา 

เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สอศ. 

 กลาง นายนพเดช  พวงธรรม วทิยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สอศ. 

 ใหญ่ นายพงศพ์นัธ์  ทนนาดี วทิยาลยัเทคนิคชยัภมิู เมืองชยัภมิู ชยัภมิู สอศ. 

๙ เลก็ นายสุวชั  ศรปราบ วทิยาลยัสารพดัช่างศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอศ. 

 กลาง นางสาวกฤตยา  มาดล วทิยาลยัการอาชีพเลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร สอศ. 

 ใหญ่ นางสาวภาวนีิ  แกว้ยะลุน วทิยาลยัเทคนิคสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สอศ. 

๑๐ เลก็ นางสาวมธุรส  วงษม์ณี วทิยาลยัสารพดัช่างภเูกต็ เมืองภเูกต็ ภเูกต็ สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นายวรพจน์  องคว์มิลการ วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเกต็ เมืองภเูกต็ ภเูกต็ สอศ. 

๑๑ เลก็ นางสาวประมวลจิตต ์ พรหมศิลา วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชุีมพร ทุ่งตะโก ชุมพร สอศ. 

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นางสาวอวณีา  ครุฑเขียน วทิยาลยัเทคนิคชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สอศ. 

๑๒ เลก็ นางสาวเบญจพร  พงโพธ์ิ วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สอศ. 

 กลาง นายเอกพนัธ์  นาทาน วทิยาลยัเทคนิคสตลู เมืองสตลู สตลู สอศ. 

 ใหญ่ นายฑฤบดินทร์  บุญเลิศ วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สอศ. 

กทม. เลก็ นางสาวมลัลิกา  ซ่ือตรงใจ 
โรงเรียนจนัทศิริวทิยา 
และเทคโนโลยเีอเชียบริหารธุรกิจ 

หนองแขม กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

 กลาง นางสาวสุภาพร  มาพิบูลยธ์ญัชาติ โรงเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ ์ บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

 ใหญ่ นายศรัญญู  รุ่งตระกลูชยั โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สายไหม กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๑๓ 

 

นักศึกษารางวลัพระราชทาน ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ เลก็ นายวนัเฉลิม  หมอยาดี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา เมืองพะเยา พะเยา สอศ. 

 กลาง นางสาวเนตรนภา  แซ่เต๋ิน วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยแีพร่ เด่นชยั แพร่ สอศ. 

 ใหญ่ นางสาวสุนิสา  หินใหญ่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย สอศ. 

๒ เลก็ นางสาวรุ่งรพี  ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเทคโนโลยภีาคเหนือ เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค ์ สช.สป.

 กลาง ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 ใหญ่ นางสาวสิรินุช  แป้นวงค ์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สอศ. 

๓ เลก็ นางสาวนนัทวนั  บุญมี วทิยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี ๒ ท่าชา้ง สิงห์บุรี สอศ. 

 กลาง นางสาวไพลิน  ช่างเพียร วทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอศ. 

 ใหญ่ นายกิตติชยั  แจง้อุบล วทิยาลยัเทคนิคชยันาท เมืองชยันาท ชยันาท สอศ. 

๔ เลก็ นายสุริยา  บุญลอ้ม โรงเรียนบริหารธุรกิจอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สช.สป.

 กลาง นางสาววลิาสินี  วงศน์นทภมิู โรงเรียนพงษส์วสัด์ิพณิชยการ เมืองนนทบุรี นนทบุรี สช.สป. 

 ใหญ่ นายนิวฒัน์  แซ่อัง๊ วทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สอศ. 

๕ เลก็ นายปิยะกฤต  แกว้วมิล 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ชลบุรี 

สัตหีบ ชลบุรี สอศ. 

 กลาง นางสาวพรพรม  นิสัยมัน่ โรงเรียนเทคโนโลย ีไอ อาร์ พี ซี เมืองระยอง ระยอง สช.สป. 

 ใหญ่ นายวรากร  รักรวย วทิยาลยัการอาชีพบางละมุง บางละมุง ชลบุรี สอศ. 

๖ เลก็ นางสาวฐิติยา  สืบแสน 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

ชะอาํ เพชรบุรี สอศ. 

 กลาง นางสาวชนิกา  ตูแ้กว้ วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สอศ. 

 ใหญ่ นายวฒิุชยั  กล่ินอุบล วทิยาลยัอาชีวศึกษาเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สอศ. 

๗ เลก็ นายนรินทร์  ศรีโยธา วทิยาลยัการอาชีพหว้ยผึ้ง หว้ยผึ้ง กาฬสินธ์ุ สอศ. 

 กลาง นางสาวรัตนาภรณ์  นามจุงจงั วทิยาลยัการอาชีพบา้นไผ ่ บา้นไผ ่ ขอนแก่น สอศ. 

 ใหญ่ นายนธี  กิตยาพนัธ์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย เมืองเลย เลย สอศ. 

 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๑๔ 

 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๘ เลก็ นายอาทิตย ์ ศรีบุญเรือง 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ชยัภมิู 

เมืองชยัภมิู ชยัภมิู สอศ. 

 กลาง นายคทา  สินธุสนธิชาติ วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี โชคชยั  นครราชสีมา สอศ. 

 ใหญ่ นายมนตรี  วเิศษ วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สอศ. 

๙ เลก็ นางสาวดวงดาว  สุวรรณจกัร์ 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี
ศรีสะเกษ 

เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอศ. 

 กลาง นายไกรศร  ทองปลิว วทิยาลยัการอาชีพกนัทรลกัษ ์ กนัทรลกัษ ์ ศรีสะเกษ สอศ. 

 ใหญ่ นายชาตรี  ติงสะ วทิยาลยัเทคนิคเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี สอศ. 

๑๐ เลก็ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง นายอภิชาติ  วรีะการ วทิยาลยัเทคนิคพงังา เมืองพงังา พงังา สอศ. 

 ใหญ่ นายณฐัพล  นกขาว วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเกต็ เมืองภเูกต็ ภเูกต็ สอศ. 

๑๑ เลก็ นายสุนทร  ทิพยภ์กัดี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชุีมพร ทุ่งตะโก ชุมพร สอศ. 

 กลาง นางสาวนภาวรรณ  มณีผล วทิยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช พระพรหม นครศรีธรรมราช สอศ. 

 ใหญ่ นายสิทธิชยั  สร้อยสังวาล วทิยาลยัเทคนิคชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สอศ. 

๑๒ เลก็ นางสาวยพุยง  ยะมะกา วทิยาลยัการอาชีพเบตง เบตง ยะลา สอศ. 

 กลาง นางสาวจิราภรณ์  อ่อนช่วย วทิยาลยัเทคนิคสตลู เมืองสตลู สตลู สอศ. 

 ใหญ่ นายกรประสิทธ์ิ  ส่อสืบ วทิยาลยัเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ. 

กทม. เลก็ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 กลาง นางสาวทศันีย ์ วนัชูเสริม โรงเรียนพณิชยการสุโขทยั ดุสิต กรุงเทพมหานคร สช.สป.

 ใหญ่ นายวธัชยั  สุวรรณโพธ์ิศรี โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สายไหม กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๑๕ 

 

นักศึกษารางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาวชิาชีพ 
 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ช่ือนักศึกษา สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ นายเดชา  เมง็ไธสง วทิยาลยัสารพดัช่างเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สอศ. 

๒ นางนุชจรีย ์ ประทีปคีรี วทิยาลยัสารพดัช่างเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ. 

๓ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๔ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๕ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๖ นางผสัยศุ์ภา  เกิดสุข วทิยาลยัสารพดัช่างราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี สอศ. 

๗ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๘ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๙ นายอนุพงษ ์ ผา้ลายทอง วทิยาลยัสารพดัช่างอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สอศ. 

๑๐ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๑ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

๑๒ ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

กทม. ไม่มีนกัศึกษาเขา้รับการประเมิน    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๑๖ 

 

นักศึกษารางวลัพระราชทาน  นักศึกษารางวลัพระราชทาน  ระดบัอุดมศึกษาระดบัอุดมศึกษา      
 

ภาค ขนาด ช่ือนักศึกษา สถาบนัการศึกษา อาํเภอ จังหวดั 

เลก็ นางสาวเพชรนิภา  โพธ์ิน่ิม มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร เมือง
กาํแพงเพชร 

กาํแพงเพชร 

กลาง นายธีรศกัด์ิ  พึ่งรอด มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์เหนือ 

ใหญ่ นางสาวสุนนัท ์ ธาติ มหาวิทยาลยันเรศวร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

เลก็ นายบุญชณฎัฐา  กรัชกายพนัธ ์ มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกลุ 
เมือง

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 

กลาง นายอธัยา  วิชาเป็ง มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เมืองเลย เลย 

ตะวนัออก 

เฉียง
เหนือ 

ใหญ่ นางสาวรัตนา  แกว้นอ้ย มหาวิทยาลยัขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

เลก็ นายพรศกัด์ิ  ทรัพยส์มบติั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนคร 
ศรีอยธุยา 

พระนคร 
ศรีอยธุยา 

กลาง นายสิทธิโชค  เตม็สวสัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 
พทุธมณฑล นครปฐม กลาง 

ใหญ่ นายภทัรพงษ ์ พลเสน มหาวิทยาลยัมหิดล พทุธมณฑล นครปฐม 

เลก็ นายพฒันพงศ ์ ศรีนอ้ย มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 

กลาง นายธีรวฒิุ  แกว้มาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เมืองสงขลา สงขลา ใต ้

ใหญ่ ไม่มีสถาบนัส่งเขา้รับการคดัเลือก   

เลก็ นางสาวจิตนิภา  ภกัดี วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ สายไหม กรุงเทพมหานคร

กลาง นายประเสริฐ  ยอดแกว้ มหาวิทยาลยัศิลปากร พระนคร กรุงเทพมหานคร

นายพรทรัพย ์ ฉตัรศิริสุข มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพ 
มหานคร ใหญ่ 

นายวทุธ  ทองมัน่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๑๗ 

 

สถานศึกษาสถานศึกษารางวลัพระราชทาน รางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ประจาํประจาํปีปีการศึกษา การศึกษา ๒๕๒๕๕๓๕๓  
กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ ไม่มีสถานศึกษาไดรั้บรางวลัพระราชทาน   

กลาง โรงเรียนวดัสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ดอนตูม นครปฐม สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนกสิณธร (เซนตปี์เตอร์) บางบวัทอง นนทบุรี สช.สป. 

 
ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนวดัลากคอ้น ไทรนอ้ย นนทบุรี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวดัท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค)์ ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกหุลาบ มหามงคล พทุธมณฑล นครปฐม สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนเตม็รักศึกษา บางบวัทอง นนทบุรี อปท. 

กลาง โรงเรียนมธัยมสงัคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ลาํลูกกา ปทุมธานี สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๑๘ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๒  
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง (สิทธิพนัธ์อนุกลู) เมืองยะลา ยะลา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สพฐ. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้ ละงู สตูล สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาไดรั้บรางวลัพระราชทาน   

ใหญ่ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง ยะลา สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนสายบุรีแจง้ประชาคาร สายบุรี ปัตตานี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา รามนั ยะลา สช.สป. 

ใหญ่ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู เมืองปัตตานี ปัตตานี สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๓  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนสาํนกัสงฆศ์รีวิชยั รัตภูมิ สงขลา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนชุมพรศึกษา เมืองชุมพร ชุมพร สช.สป. 

ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) เมืองสงขลา สงขลา อปท. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            ๑๙ 

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนวดัหูรอ เมืองชุมพร ชุมพร สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบา้นลาํหกั จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนบา้นนา จะนะ สงขลา สพฐ. 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮัว่ เมืองพทัลุง พทัลุง อปท. 

กลาง โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา รัตภูมิ สงขลา สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนปากพนงั ปากพนงั นครศรีธรรมราช สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๔  

ระดับ ก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนชุมชนบา้นศาลาด่าน เกาะลนัตา กระบ่ี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบา้นช่องพลี เมืองกระบ่ี กระบ่ี อปท. 

ใหญ่ โรงเรียนวิวฒันว์ิทยา หว้ยยอด ตรัง สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นกะปง กะปง พงังา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบา้นบางคู เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บา้นนาตาล่วง) เมืองตรัง ตรัง อปท. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๐ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดักะพงัสุรินทร์) เมืองตรัง ตรัง อปท. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ โรงเรียนภูเกต็วทิยาลยั เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๕  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นหนองเตียน บ่อพลอย กาญจนบุรี สพฐ. 

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งนานางหรอก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวดัตะคร้ําเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สช.สป. 

กลาง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนคงคาราม *** เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ. 

หมายเหตุ       ***  เป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทาน ระดบัมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
     เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๕,  ๒๕๔๙,  ๒๕๕๓   (เสนอรับโล่รางวลัพระราชทาน) 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๑ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๖  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สรรคบุรี ชยันาท สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เมืองชยันาท ชยันาท สพฐ. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนวดัสนามไชย บางไทร พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบา้นเขาวง ลานสกั อุทยัธานี สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนปัณณวิชญ ์ บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” มหาราช พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนท่าวุง้วทิยาคาร ท่าวุง้ ลพบุรี สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

 
กลุ่มจงัหวดัที ่ ๗ 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ไทรงาม กาํแพงเพชร สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ์ เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค ์ สพฐ. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๒ 

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย บางกระทุ่ม พิษณุโลก สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบา้นปางสวรรค ์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนวดัหนองปลิง เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค ์ สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 

เมืองกาํแพงเพชร กาํแพงเพชร สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี *** เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพฐ. 

หมายเหตุ       ***  เป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทาน ระดบัมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
     เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๕,  ๒๕๔๙,  ๒๕๕๓  (เสนอรับโล่รางวลัพระราชทาน) 

 
กลุ่มจงัหวดัที ่ ๘  

ระดับ ก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นเชิงดอย (ดอยสะเกด็ศึกษา) ดอยสะเกด็ เชียงใหม่  สพฐ.  

กลาง โรงเรียนเทพพิทกัษว์ิทยา เมืองแพร่ แพร่  สช.สป. 

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ เมืองแพร่ แพร่  สพฐ. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นดอยคาํ แม่ทา ลาํพนู สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวดัช่างเค่ียน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่  สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง เมืองลาํปาง ลาํปาง สช.สป. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๓ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนวิชยัวทิยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.สป. 

กลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนปร้ินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.สป. 

กลุ่มจงัหวดัท่ี  ๙  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนชุมชนบา้นฝาง บา้นฝาง ขอนแก่น สพฐ. 

กลาง โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สช.สป. 

ใหญ่ โรงเรียนพระกมุารเยซูวิทยาขอนแก่น *** เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สช.สป. 

หมายเหตุ       ***  เป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
     เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๕,  ๒๕๔๙,  ๒๕๕๓  (เสนอรับโล่รางวลัพระราชทาน) 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จงัหวดั สงักดั 

เลก็ 
โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนคอ็กนิสไทย 
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วนัคลา้ยวนัพระราช   
สมภพสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

โคกศรีสุพรรณ สกลนคร สตช. 

กลาง โรงเรียนบา้นสงเปลือยดงสามสิบ กมุภวาปี อุดรธานี สพฐ. 

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนขอนแก่นพฒันศึกษา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพฐ. 

กลาง โรงเรียนสนัติวทิยาสรรพ ์ ผาขาว เลย สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนบา้นไผ ่ บา้นไผ ่ ขอนแก่น สพฐ. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๔ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๐  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นปลาดุก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (พิบูลวิทยาคาร) พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี อปท. 

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี *** เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ. 

หมายเหตุ       ***  เป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
     เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๔,  ๒๕๔๘,  ๒๕๕๓  (เสนอรับโล่รางวลัพระราชทาน) 
 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นโนนจิก เดชอุดม อุบลราชธานี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนยางอุม้วิทยาคาร ท่าคนัโท กาฬสินธ์ุ สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอุบลรัตนาราม *** เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ. 

หมายเหตุ       *** เป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
       เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๔,  ๒๕๔๙,  ๒๕๕๓  (เสนอรับโล่รางวลัพระราชทาน) 

ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนไพโรจนว์ิชชาลยั เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ สช.สป. 

กลาง โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์ ธาตุพนม นครพนม สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั เมืองนครพนม นครพนม สพฐ. 

 

 
 
 
 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๕ 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๑  

ระดับ ก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นตาโกน เมืองจนัทร์ ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั หว้ยแถลง นครราชสีมา สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนสุขานารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพฐ. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นหนองเหลก็ (กองทพับกอุปถมัภ)์ บวัเชด สุรินทร์ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบา้นกระถินหนองเครือชุด โนนสูง นครราชสีมา สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนวดัสระแกว้ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ราษีไศล ศรีสะเกษ สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนมธัยมด่านขนุทด ด่านขนุทด นครราชสีมา สพฐ. 

 

กลุ่มจงัหวดัที ่ ๑๒  

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนลาซาลจนัทบุรี (มารดาพิทกัษ)์ เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี สช.สป. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลภกัดีพรรณ เมืองชลบุรี ชลบุรี สช.สป. 

ใหญ่ โรงเรียนกวงฮั้ว เมืองระยอง ระยอง สช.สป. 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๖ 

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนบา้นท่าเสา บา้นค่าย ระยอง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบา้นโคกสูง โคกสูง สระแกว้ สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๑ ศรีราชา ชลบุรี อปท. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

เลก็ โรงเรียนท่าขา้มพิทยาคม พนสันิคม ชลบุรี อปท. 

กลาง โรงเรียนทพัราชวิทยา ตาพระยา สระแกว้ สพฐ. 

ใหญ่ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” เมืองชลบุรี ชลบุรี สพฐ. 
 

กลุ่มจงัหวดัที ่๑๓ 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาไดรั้บรางวลัพระราชทาน   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

กลาง โรงเรียนแยม้สอาด จตุจกัร กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ใหญ่ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา เขต จังหวดั สังกดั 

เลก็ ไม่มีสถานศึกษาไดรั้บรางวลัพระราชทาน     

กลาง ไม่มีสถานศึกษาไดรั้บรางวลัพระราชทาน   

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาไดรั้บรางวลัพระราชทาน   



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๗ 

 

สถานศึกษารางวลัพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา 
 
เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 กลาง โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.สป. 

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย สอศ. 

๒ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สอศ. 

๓ 
เลก็ 

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
ลพบุรี 

เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยลีะโว ้ เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป. 

๔ เลก็ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ อุทยั พระนครศรีอยธุยา สช.สป. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคธญับุรี ธญับุรี ปทุมธานี สอศ. 

๕ เลก็ สถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์   

 กลาง โรงเรียนเทคโนโลย ีไอ อาร์ พี ซี เมืองระยอง ระยอง สช.สป. 

 ใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี สช.สป. 

๖ 
เลก็ 

วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ฟ้า  
(หลวงพอ่เป่ินอุปถมัภ)์ 

นครชยัศรี นครปฐม สอศ. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัอาชีวศึกษากาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สอศ. 

๗ เลก็ วิทยาลยัการอาชีพหว้ยผึ้ง หว้ยผึ้ง กาฬสินธ์ุ สอศ. 

 กลาง วิทยาลยัอาชีวศึกษาหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย สอศ. 

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ สอศ. 

 



                                                                       นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓            

๒๘ 

 

 
เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๘ เลก็ สถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์   

 กลาง วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี โชคชยั นครราชสีมา สอศ. 

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ ชยัภูมิ สอศ. 

๙ เลก็ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอศ. 

 กลาง วิทยาลยัการอาชีพเลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร สอศ. 

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สอศ. 

๑๐ เลก็ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา ตะกัว่ทุ่ง พงังา สอศ. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   
๑๑ เลก็ วิทยาลยัสารพดัช่างพทัลุง เมืองพทัลุง พทัลุง สอศ. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สอศ. 

๑๒ เลก็ วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สอศ. 

 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สช.สป. 

กทม. เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 กลาง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา พระนคร กรุงเทพมหานคร สอศ. 

 ใหญ่ วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร สอศ. 
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๒๙ 

 

สถานศึกษารางวลัพระราชทาน ระดับการศึกษาวชิาชีพ 
 
เขตตรวจ
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

๒ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั เมืองสุโขทยั สุโขทยั สอศ. 

๓ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

๔ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

๕ เลก็ โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พทัยา บางละมุง ชลบุรี สช.สป. 

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

๖ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

๗ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัสารพดัช่างมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สอศ. 

๘ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัสารพดัช่างบุรีรัมย ์ เมืองบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ สอศ. 

๙ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัสารพดัช่างอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สอศ. 

๑๐ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ วิทยาลยัสารพดัช่างภูเกต็ เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สอศ. 
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๓๐ 

 

เขตตรวจ
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อาํเภอ จังหวดั สังกดั 

๑๑ เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

๑๒ เลก็ สถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์   

 ใหญ่ วิทยาลยัสารพดัช่างสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สอศ. 

กทม. เลก็ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเขา้รับการประเมิน   
 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒๖   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




