
                                 

  
  

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๙ 
----------------------  

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖  ขอ ๙ ขอ ๑๐  และขอ ๑๕ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย
รางวัลพระราชทานแกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศ
รายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  ที่ไดรับรางวัลพระราชทาน  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  ดังตอไปนี้ 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๙ 

กลุมจังหวัดกลุมจังหวัดที่ที่  ๑  ๑    

ระดับประถมศึกษา  

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงพรธิดา   พูลปน   โรงเรียนวัดลานนา     ลําลูกกา ปทุมธานี สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงปภาวรินทร   พิทักษมงคล    โรงเรียนสวนอักษร ลําลูกกา ปทุมธานี สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงธนพร  จิตบรรเทา                โรงเรียนวัฒนพฤกษา ปากเกร็ด นนทบุรี สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงวันวิสาข    อินขลิบ 
โรงเรียนเทศบาล ๔  
วัดบางแพรกเหนือ 

เมือง
นนทบุรี 

นนทบุรี สปท. 

กลาง เด็กหญิงฉัตรกาญจน   โนรีวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา     ปากเกร็ด นนทบุรี สช.สป. 

ใหญ เด็กชายอติชาต     ทองเครือ             โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี     ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ. 

 

 
 
 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก ไมมีนักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน    

กลาง นางสาวรัตนา    นามวงษ โรงเรียนสามพรานวิทยา                   สามพราน นครปฐม สพฐ. 

ใหญ นายวีรศักดิ์      เทียนทอง โรงเรียนรัตนาธิเบศร เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๒  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงอารยา   หวนกอง โรงเรียนบานบากันโตะทิด ละงู สตูล สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงนุชรี    เช้ือวังคํา  โรงเรียนบานดานสันติราษฎร เบตง ยะลา สพฐ. 

ใหญ เด็กชายวชิรกร   อาษาสุจริต           โรงเรียนอนุบาลปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวเนตรนภา  ชูชาติพงษ          
โรงเรียนเทศบาล ๓   
(วิมุกตายนวิทยา) 

สุไหงโก-ลก นราธิวาส สปท. 

กลาง เด็กหญิงรีซา    กาเจ โรงเรียนตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส สพฐ. 

ใหญ  นายสิริพงศ   วงศพัทธยากร              โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นายมะรอมิง   มะสีละ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะหา ยะลา สพฐ. 

กลาง นายภุชงค   วงศหิรัญรัชต 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เมืองปตตานี ปตตานี สกอ. 

ใหญ นายธโนวิทย    สุทธิกลัด โรงเรียนนราธิวาส 
เมือง

นราธิวาส 
นราธิวาส สพฐ. 

 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๓ 

 

กลุมจังหวัดที่  ๓   

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก ไมมีนักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน    

กลาง เด็กหญิงเบญญา  ฉายเมธากุล            โรงเรียนพลวิทยา  ระบบสองภาษา หาดใหญ สงขลา สช.สป. 

ใหญ เด็กหญิงสุพิชญา  ขัตติยะมาน            โรงเรียนอนุบาลสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กชายปฏิวัติ     อินทรแปลง             โรงเรียนบานดอนไทรงาม           เมืองชุมพร ชุมพร สพฐ. 

กลาง นางสาวสุธาทิพย   จันทรเอียด           โรงเรียนระโนดวิทยา ระโนด สงขลา สพฐ. 

ใหญ นายทยา     แสงอรุณ โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาววิลาวัลย    นุนทอง                โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน พัทลุง สพฐ. 

กลาง นางสาวนวพร  อัษณางคกรชัย          โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ หาดใหญ สงขลา สกอ. 

ใหญ นางสาววิไลวรรณ    กังแฮ โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
เมือง 

สุราษฎรธานี 
สุราษฎรธานี สพฐ. 

กลุมจังหวัดที่   ๔  

ระดับประถมศึกษา 
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กชายจตุรงค   รําภา โรงเรียนบานพรุจูด สิเกา ตรัง สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงปรียานุช   มีอยูเต็ม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ สุขสําราญ ระนอง สพฐ. 

ใหญ เด็กชายแทนกาย    บรรโนปกรณ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สปท. 

 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๔ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงอุมาพร    ล้ําเลิศอภิกิตต์ิ โรงเรียนพรศิริกุล เมืองตรัง ตรัง สช.สป. 

กลาง นายกฤษดา   ชัยขัน โรงเรียนวังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงศศิพิมพ    ตันกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เมืองระนอง ระนอง สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวสุนิสา    แซซิ้ม โรงเรียนปากจั่นวิทยา กระบุรี ระนอง สพฐ. 

กลาง นายจักรินทร    คามาก โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองทอม กระบี่ สพฐ. 

ใหญ นายอธิวัฒน    เขตพิบูลยชัย โรงเรียนสภาราชินี  ๒ เมืองตรัง ตรัง สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่ ๕ 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กชายพุฒิพงศ    ยอดเกตุ 
โรงเรียนวัดบางทะลุ  
(สุนทรธรรมานุสรณ) 

เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ. 

กลาง เด็กชายรัชชานนท   วงศอภิชาติ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอูทอง อูทอง สุพรรณบุรี สช.สป. 

ใหญ   เด็กชายทัตพงศ    มาสุข โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงดาราวรรณ   ขันธะรัก         
โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแกว               
(อัครพงศชนูปถัมภ) 

เมือง
สมุทรสงคราม 

สมุทร 
สงคราม 

สปท. 

กลาง นางสาวรุจิรา    เรืองพัฒนาวิวัฒน โรงเรียนทายางวิทยา ทายาง เพชรบุรี สพฐ. 

ใหญ นางสาวณัฏฐยาภรณ    ขาวผอง 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ   
จังหวัดเพชรบุรี 

เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๕ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นายตน   นามแกว โรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา ปราณบุรี 
ประจวบ 
คีรีขันธ 

สพฐ. 

กลาง นางสาวสมบูรณ   นพรัตน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
เมือง

สุพรรณบุรี 
สุพรรณบุรี สพฐ. 

ใหญ นายณัฏฐ    ปยะปราโมทย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บานโปง ราชบุรี สช.สป. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๖  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงวันวิสา     หุนจีน โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ มโนรมย ชัยนาท   สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงยลธร   จุลปานนท โรงเรียนวัดราชสกุณา วิเศษชัยชาญ อางทอง   สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงปณาลี   จันทรวิทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
เมือง
สระบุรี 

สระบุรี  สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงจันทนา     แสงดี โรงเรียนบานทามะปรางวิทยา แกงคอย สระบุรี สพฐ. 

กลาง นายสรางสรรค       วรัคคกุล โรงเรียนบานหมี่วิทยา บานหมี่ ลพบุรี สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงเยาวณัฐ    เจียรดํารงรัศมี 
โรงเรียนวินิตศึกษา 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นายลิขิต    เพ็ชรนิล โรงเรียนทาชางวิทยาคาร ทาชาง สิงหบุรี สพฐ. 

กลาง นางสาวอายึ    มาเยอะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชัยนาท 
เมือง
ชัยนาท 

ชัยนาท สพฐ. 

ใหญ นายณัฐพล   อัศวสงคราม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

สพฐ. 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๖ 

 

กลุมจังหวัดที่  ๗  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กชายกตัญู   ทาตอย โรงเรียนบานทรายขาว น้ําปาด อุตรดิตถ สพฐ. 

กลาง เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานดง พิชัย อุตรดิตถ สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงอรณิชา   พินิจนัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ 
เมือง

เพชรบูรณ 
เพชรบูรณ สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงศวิตา   โลศุภกาญจน โรงเรียนภัทรวิทยา แมสอด ตาก สช.สป. 

กลาง เด็กหญิงกนกพร   บุญนอม โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ตาคลี นครสวรรค สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงสุรางคนา    อุทัยแสงสุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
เมือง

พิษณุโลก 
พิษณุโลก สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวพัชรา     แกนพวง โรงเรียนลิไทพิทยาคม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สพฐ. 

กลาง นางสาวนันทกฤตา   ปยะพันธ         โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ตรอน อุตรดิตถ สพฐ. 

ใหญ นางสาวธนาพร  อุงศิริสาโรช โรงเรียนตากพิทยาคม เมืองตาก ตาก สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๘  

ระดับประถมศึกษา 
ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงชนิกา   ไชยราช โรงเรียนบานตนปลอง เชียงของ เชียงราย สพฐ. 

กลาง เด็กชายภานุพงศ     จันพึก โรงเรียนบานรอง ปว นาน สพฐ. 

ใหญ เด็กชายกัญจน    หวังพิริยะพาณิช 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
แผนกประถม 

เมือง
เชียงใหม 

เชียงใหม สช.สป.



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๗ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงประภัสสร  นครไทย โรงเรียนบานทาตอน แมอาย เชียงใหม สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงเปมิกา   ศิริมหาราช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
เมือง

เชียงใหม 
เชียงใหม สช.สป. 

ใหญ นางสาวกชกร   สุวรรณช่ืน โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม 
เมือง

เชียงใหม 
เชียงใหม สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวจริยา   พองาม โรงเรียนเทพนารี สูงเมน แพร สช.สป. 

กลาง 
 
นางสาวปยวรรณ  จิตมานนท 
                              

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี 
ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ลําปาง 

เมืองลําปาง ลําปาง สพฐ. 

ใหญ นายวิชญา     มาแกว โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห เมืองเชียงราย เชียงราย สพฐ. 

กลุมจังหวัดที่ ๙  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงนันทนา     สารีพันธ โรงเรียนบานแสนสุข กระนวน ขอนแกน สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงมาริษา   นรบุตร 
โรงเรียนบานหนองสะไน 
ราษฏรรังสฤษฎ 

กุดบาก สกลนคร สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงศุภรัสมิ์       สีสันท โรงเรยีนมหาไถศกึษาเมืองพล พล ขอนแกน สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นายทัศนะ    คามะเขต โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด ผาขาว เลย สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงสิวพิชญ    อุปพงษ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 
เมือง

อุดรธานี 
อุดรธานี สพฐ. 

ใหญ เด็กชายชลวิศว     วงศศรีวอ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
เมือง

ขอนแกน 
ขอนแกน สพฐ. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๘ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวปภาวรินทร    เวทางคบวร 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร หนองบัวลําภู 

เมือง
หนองบัวลําภู 

หนองบัวลําภู สพฐ. 

กลาง นายณัฐวุฒิ   จันทะพล โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เมืองเลย เลย สพฐ. 

ใหญ นางสาวเดือนเพ็ญ   คงนอย โรงเรียนน้ําพองศึกษา น้ําพอง ขอนแกน สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๑๐  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงอัจฉรา    สรสิงห โรงเรียนบานเหลาฝาย คําเขื่อนแกว ยโสธร สพฐ. 

กลาง เด็กชายเจษฏา    บุญทอง โรงเรียนบานขามเปย ตระการพืชผล อุบลราชธานี สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงวาสิตา บุญสวัสดิ์                 โรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงพัชนี     ณ นครพนม 
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 
(พินิจพิทยานุสรณ) 

เมืองนครพนม นครพนม สปท. 

กลาง นางสาวรัชนี    คันธภูมิ โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ โพธิ์ชัย รอยเอ็ด สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงมิ่งกมล  ประวรรณา             โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โพนทอง รอยเอ็ด สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวพิศมัย     ศรีประเสริฐ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 
พิบูล 

มังสาหาร 
อุบลราชธานี สพฐ. 

กลาง นางสาวแพรวพิสุทธิ ์  ทองนาค 
โรงเรียนตระกูลประเทือง
วิทยาคม 

มหาชนะชัย ยโสธร สพฐ. 

ใหญ นายภมรศักดิ์    เกื้อหนองขุน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โพนทอง รอยเอ็ด สพฐ. 

 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๙ 

 

กลุมจังหวัดที่  ๑๑  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กชายอรรถชัย   นามชาลี โรงเรียนบานเขื่อนลั่น 
กิ่งอําเภอ    
ซับใหญ 

ชัยภูมิ สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงพิมพิลา   การะเกษ โรงเรียนบานทาศิลา ทาตูม สุรินทร สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงวรรณนรี   มีอินทร โรงเรียนบานระมาดคอ บัวเชด สุรินทร สพฐ. 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงสุพรรณิการ   โกมลรัตน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
อุทุมพร
พิสัย 

ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง นางสาวสมควร    ดันนอก โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค รัตนบุรี สุรินทร สพฐ. 

ใหญ นายธีรธรรม   วงศสา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย บุรีรัมย สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวอรุณประภา  อรรคบุตร โรงเรียนไผงามพิทยาคม ราษีไศล ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง นายพฤฒิชัย   วิสุเทพ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา 

เมือง
นครราชสีมา 

นครราชสีมา สช.สป. 

ใหญ นางสาวอรวี   ศรีชํานาญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพฐ. 

กลุมจังหวัดที่  ๑๒  

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงเพชรวดี   เอี่ยมฉลวย 
โรงเรียนวัดบางตลาด 
(ยอดสวัสดิ์ประชาสรรค) 

กิ่งอําเภอ
คลองเขื่อน 

ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

กลาง เด็กหญิงอภัสกาญจน   จูฑะเศรษฐ โรงเรียนบานตนกระบก นายายอาม จันทบุรี สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงวริษา    เงาะจันทรา        โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย พนัสนิคม ชลบุรี สพฐ. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๐ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กชายระชา    หนองทราย โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ องครักษ นครนายก สพฐ. 

กลาง นางสาวนันทพร    เรืองอราม โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม คลองใหญ ตราด สพฐ. 

ใหญ เด็กหญิงเบญจมาศ    ทรัพยสุข               โรงเรียนชลกันยานุกูล เมืองชลบุรี ชลบุรี สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวพรทิพย    สนธิ โรงเรียนหนองแหนวิทยา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

กลาง นางสาวกมลกานต    เจริญสุข                โรงเรียนไผแกววิทยา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

ใหญ นายชิงธง    วงศสุนพรัตน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี สช.สป. 

กลุมจังหวัดที่ ๑๓  
ระดับประถมศึกษา 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด 

เล็ก ไมมีนักเรียนเขารับการประเมิน    

กลาง เด็กหญิงรัตชนก   เติมสิริจิตต โรงเรียนเผดิมศึกษา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ใหญ เด็กหญิงชีวาพร   มงคลสิริวรรณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร กทม. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด 

เล็ก เด็กหญิงกิตติมา   ทองใบออน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

กลาง นายปรัชญา   มณีทักษิณ โรงเรียนมหรรณพาราม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ใหญ นายพีรจุฬา   จุฬานนท 
โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห  สิงหเสนี) 

วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด 

เล็ก นางสาวชุตินันท   ศิริพานิชวัฒนา โรงเรียนสีตบุตรบํารุง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

กลาง นางสาวอภิญญพร   ชัยวานิชศิริ โรงเรียนอุดมศึกษา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ใหญ นายเสริมพล    คลายสีเงิน โรงเรียนเทพศิรินทร 
ปอมปราบ 
ศัตรูพาย 

กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๑ 

 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน  นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ((ปวชปวช.).)  
 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง นางสาวฐิติมา   ยิ่งยศ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน สอศ. 

 ใหญ นายโอฬาร   วงษปญดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง สอศ. 

๒ เล็ก นายอภิเชษฐ   งอนสําโรง โรงเรียนสหนครสวรรคพณิชยการ เมืองนครสวรรค นครสวรรค สช.สป.

 กลาง นายคมสัน   อินทะเสน วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ สอศ. 

 ใหญ นางสาวกีรติ   อาทิเกิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สอศ. 

๓ เล็ก นางสาวสุภาวัลย   ทับทวี โรงเรียนพณิชยการชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท สช.สป.

 กลาง นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ    

 ใหญ ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

๔ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง นางสาวอาภาภรณ  สุขสมพล วิทยาลัยการอาชีพเสนา เสนา 
พระนครศรี
อยุธยา 

สอศ. 

 ใหญ ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

๕ เล็ก นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ    

 กลาง นางสาวกานดา   รมลําดวน โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ เมืองชลบุรี ชลบุรี สช.สป.

 ใหญ นายเอกชัย   พัวไพบูลยวงศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี สอศ. 

๖ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 ใหญ นางสาวปยะวรรณ ปุโรทกานนท วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สอศ. 

๗ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง นายมงคล   รูสมกาย วิทยาลัยการอาชีพบานไผ บานไผ ขอนแกน สอศ. 

 ใหญ นางสาวโฉมฉาย   อักษร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี สอศ. 

 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๒ 

 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๘ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง นางสาวละมัย   กําเลิศหัน 
โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว
บริหารธุรกิจ 

ภูเขียว ชัยภูมิ สช.สป.

 ใหญ นางสาวสุดา   นาคาธร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สอศ. 

๙ เล็ก นางสาวสุพรรษา  จูมสีสิงห วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สอศ. 

 กลาง นายสันวิสุทธิ์   วาสิงหน วิทยาลัยการอาชพีพรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร สอศ. 

 ใหญ นางสาวนารี   ศรีพันธ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธาน ี สอศ. 

๑๐ เล็ก นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ    

 กลาง ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 ใหญ ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

๑๑ เล็ก นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ    

 กลาง นายศักดิชัย   ยังถึง 
วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีตรัง 

เมืองตรัง ตรัง สอศ. 

 ใหญ นายสุพพัต   พิบูลย โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ หาดใหญ สงขลา สช.สป.

๑๒ เล็ก นายกิตติศักดิ์   บีรู วิทยาลัยประมงปตตานี หนองจิก ปตตานี สอศ. 

 กลาง นายเตวิช   เพียรเจริญ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี สอศ. 

 ใหญ นางสาววิมลศิริ   สิทธิถาวร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ. 

กทม. เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง นางสาวสัจจพร   สัจจะเวทะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พระนคร กรุงเทพมหานคร สอศ. 

 ใหญ นางสาวภัทรพร   บุญยก โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร สช.สป.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๓ 

 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง นายมนตรี   ชัยญา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม 

สันปาตอง เชียงใหม สอศ. 

 ใหญ นายนันทวุฒิ   อึ้งตระกูล วิทยาลัยเทคนิคแพร เมืองแพร แพร สอศ. 

๒ เล็ก นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ    

 กลาง นายเอกลักษณ   เช้ือบุญมี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย 

สวรรคโลก สุโขทัย สอศ. 

 ใหญ นางสาวอนุสรา   คณาจันทร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ สอศ. 

๓ เล็ก นางสาวกัญญารัตน   เฌอมือ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สิงหบุรี 

เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี สอศ. 

 กลาง ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 ใหญ ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

๔ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 ใหญ ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

๕ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 ใหญ นายเมษา   สนองคุณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เมืองนครนายก นครนายก สอศ. 

๖ เล็ก นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ    

 กลาง ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 ใหญ นายเอกพล   ศรีคงรักษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สอศ. 

๗ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง นายสันติคม   ศรีเจริญ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
รอยเอ็ด 

ธวัชบุรี รอยเอ็ด สอศ. 

 ใหญ นางสาวมยุรินทร   พันสนิท วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เมืองเลย เลย สอศ. 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๔ 

 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๘ เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง นายอลงกรณ   พรหมเอี่ยม 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ทองเที่ยวนครราชสีมา 

เมือง
นครราชสีมา 

นครราชสีมา สอศ. 

 ใหญ นายอนุชา   เจริญสุข 
โรงเรียนเทคโนโลยี 
ชนะพลขันธ 

เมือง
นครราชสีมา 

นครราชสีมา สช.สป.

๙ เล็ก นางสาวมณีวรรณ   วงศนอก 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร 

มหาชนะชัย ยโสธร สอศ. 

 กลาง นายอนุชิต   ชิณวงศ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษ 

เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอศ. 

 ใหญ นายอภิชาต   โคเวียง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

เมือง
อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี สอศ. 

๑๐ เล็ก นางสาววิภาวรรณ   สมศักดิ์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
สุราษฎรธาน ี

พนม สุราษฎรธานี สอศ. 

 กลาง นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ    

 ใหญ นางสาวฐิติมา   แกวมณี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สอศ. 

๑๑ เล็ก นางสาวขวัญดาว   คงหนู 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง 

เมืองพัทลุง พัทลุง สอศ. 

 กลาง นายธีระยุทธ   รักเงิน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สงขลา 

รัตภูมิ สงขลา สอศ. 

 ใหญ นายจิรณัฐ   ศรีสนิท วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สอศ. 

๑๒ เล็ก นายทักษิณ   คงเสาว วิทยาลัยประมงปตตานี หนองจิก ปตตานี สอศ. 

 กลาง นางสาวมายุรา   อาแว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี สอศ. 

 ใหญ นายวิภู   ตันตนันตา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ. 

กทม. เล็ก ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 กลาง ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน    

 ใหญ นางสาวลลิตา   วงษจันทร โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สายไหม กรุงเทพมหานคร สช.สป.

 
 
 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๕ 

 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ 
 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ นางศรีนภา   บุญเฉลียว วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 
กิ่งอําเภอ 
แมออน 

เชียงใหม สอศ. 

๒ นางการเกตุ   สังเกตดี วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ สอศ. 

๙ นางนุชนก   คาํโสมศรี วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สอศ. 

๑๑ นางสาวปยนันท   จันแกว วิทยาลัยสารพัดชางตรัง เมืองตรัง ตรัง สอศ. 

 
หมายเหตุ  เขตตรวจราชการที่  ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒  และ  กทม.  ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน 
 
 

นักศึกษารางวันักศึกษารางวัลพระราชทาน  ลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 

ภาค ชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบัน จังหวัด 

เหนือ ๑.  นายวิทยา  พลวิฑูรย 

๒.  นายกรวิทย  ไชยสุ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

เชียงใหม 

เชียงใหม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑.  นายวิวัฒน  ภัทรธีรกานต 

๒.  นายอุดมศักดิ์  บัวสําราญ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

ขอนแกน 

นครราชสีมา 

กลาง ๑.  นายพูนทวี  แซเตีย 

๒.  นางสาวอรรถกรณ  โดกระโทก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

นครปฐม 

จันทบุรี 

ใต ๑.  นายมงคล  เกตุสุวรรณ 

๒.  นายธีรยุทธ  เกณบุตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สงขลา 

สงขลา 

กรุงเทพมหานคร ๑.  นายอรุณฉัตร  คุรุวาณิชย 

๒.  นางสาววรรษมน  จันทรเบญจกุล 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๖ 

 

สถานศึกษาสถานศึกษารางวัลพระราชทาน รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําประจําปการปการศึกษา ศึกษา ๒๕๔๒๕๔๙๙  
กลุมจังหวัดที่  ๑  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนสวางวทิยา   เมืองนครปฐม นครปฐม สช.สป. 

กลาง โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี บางกรวย นนทบุรี สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนกสิณธร(เซนตปเตอร) บางบัวทอง นนทบุรี สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

กลาง โรงเรียนบานคลองตัน บานแพว สมุทรสาคร สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา  เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนวัดนางสาว  (ถาวรราษฎรบํารุง) กระทุมแบน สมุทรสาคร สพฐ. 

กลาง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  หนองเสอื ปทุมธานี สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว  บางพลี สมุทรปราการ สพฐ. 
 

กลุมจังหวัดที่  ๒  
ระดับกอนประถมศึกษา 
ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

กลาง โรงเรียนเมอืงนราธิวาส เมืองนราธวิาส นราธิวาส สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถ)ี เมืองยะลา ยะลา สปท. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๗ 

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานโคกพยอม ละงู สตูล สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบานบางมะนาว เมืองนราธวิาส นราธิวาส สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เมืองนราธวิาส นราธิวาส สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนทาขามวิทยาคาร ปะนาเระ ปตตานี สพฐ. 

กลาง ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

ใหญ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล เมืองปตตานี ปตตานี สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๓  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลบูรณประภา 
เมือง 

สุราษฎรธานี 
สุราษฎรธานี สช.สป. 

กลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สกอ. 

ใหญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธาน ี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สพฐ. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานหวยกรวด ปาพะยอม พัทลุง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบานทาลาด เขาชัยสน พัทลุง สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนพลวิทยา  หาดใหญ สงขลา สช.สป. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๘ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง พัทลุง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนธรรมโฆษิต นาหมอม สงขลา สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนสรุาษฎรธานี 
เมือง 

สุราษฎรธานี 
สุราษฎรธานี สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๔  

ระดับ กอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานคลองมวน รัษฎา ตรัง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ตลาดเกา) เมืองกระบี่ กระบี่ สปท. 

ใหญ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) เมืองตรัง ตรัง สปท. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานกะปง กะปง พังงา สพฐ. 

กลาง ไมมีสถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน   

ใหญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก 
โรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๖๗  
(บานนาพรุ) 

กิ่งอําเภอ 
สุขสําราญ 

ระนอง สพฐ. 

กลาง 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 

เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง ตรัง สพฐ. 

 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๑๙ 

 

กลุมจังหวัดที่  ๕  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลดวงแกว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุร ี สช.สป. 

กลาง โรงเรียนแกนจนัทรวิทยา ชะอํา เพชรบุรี สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนเทพินทรพิทยา บานโปง ราชบุรี สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนวัดลําพันบอง หนองหญาไซ สุพรรณบุร ี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบางแมหมาย บางปลามา สุพรรณบุร ี สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ 
เมืองประจวบ 
คีรีขันธ 

ประจวบคีรีขันธ สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนดรุณาราชบุรี  แผนกสองภาษา เมืองราชบุร ี ราชบุรี สช.สป. 

กลาง โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี ชะอํา เพชรบุรี สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนคงคาราม เมืองเพชรบุร ี เพชรบุรี สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๖  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองมวง หนองมวง ลพบุรี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวัดสวางอารมณ วังนอย พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนเปรมฤทัย วังนอย พระนครศรีอยธุยา สช.สป. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๐ 

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานเขาวง ลานสัก อุทัยธานี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนวัดวังน้ําขาว 
กิ่งอําเภอ 

หนองมะโมง 
ชัยนาท สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท ปาโมก อางทอง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบานหมี่วิทยา บานหมี่ ลพบุรี สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล ลพบุรี สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๗  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลหลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนพิจิตรอินเตอร เมืองพิจิตร พิจิตร สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค สพฐ. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานชําสอง พิชัย อุตรดิตถ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพฐ. 

ใหญ 
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก        
(ราษฎรอุทิศ) 

บางมูลนาก พิจิตร สพฐ. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๑ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนเทศบาล ๓( ชาญวิทยา) เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ สปท. 

กลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๓ นครไทย พิษณุโลก สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๘  

ระดับ กอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ดอยสะเก็ด เชียงใหม สพฐ. 

กลาง โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนรังษีวทิยา ฝาง เชียงใหม สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานแมกวัก งาว ลําปาง สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบานเกี๋ยง "คุรุราษฎรวทิยา" เทิง เชียงราย สพฐ. 

ใหญ 
โรงเรียนวัดเมธงักราวาส          
(เทศรัฐราษฎรนุกูล) 

เมืองแพร แพร สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนสันติวทิยา เมืองเชียงราย เชียงราย สช.สป. 

กลาง 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 

กิ่งอําเภอภูกามยาว      พะเยา สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม สันปาตอง เชียงใหม สพฐ. 

 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๒ 

 

กลุมจังหวัดที่  ๙  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน สพฐ. 

กลาง โรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา เมืองขอนแกน ขอนแกน สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนพระกมุารเยซูวิทยาขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานโนนชาดวรุบลวทิยา สรางคอม อุดรธาน ี สพฐ. 

กลาง โรงเรียนชุมชนบานทรายขาว วังสะพุง เลย สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนมหาไถศึกษาเมืองพล พล ขอนแกน สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา เมืองขอนแกน ขอนแกน สพฐ. 

กลาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเลย วังสะพุง เลย สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนชุมแพศึกษา ชุมแพ ขอนแกน สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๑๐  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนโคกคําวิทยา ยางตลาด กาฬสินธุ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลนองหญิง ตระการพืชผล อุบลราชธานี สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๓ 

 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานคอโนนสวาง สุวรรณภูม ิ รอยเอ็ด สพฐ. 

กลาง โรงเรียนยางอูมวิทยาคาร ทาคันโท กาฬสินธุ สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนไพโรจนวิชชาลัย เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด สช.สป. 

กลาง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ. 

 
 

กลุมจังหวัดที่  ๑๑  

ระดับ กอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลทองอุน ทาตูม สุรินทร สช.สป. 

กลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ขุขันธ ศรีสะเกษ สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนประสารวิทยา สีค้ิว นครราชสีมา สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนบานตาหมื่น ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนประชาสามัคคี กาบเชิง สุรินทร สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร สพฐ. 

 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๔ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ไพรบึง ศรีสะเกษ สพฐ. 

กลาง โรงเรียนโคราชพิทยาคม เมืองนครราชสมีา นครราชสีมา สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนสรุวิทยาคาร เมืองสุรินทร สุรินทร สพฐ. 

 

กลุมจังหวัดที่  ๑๒  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

กลาง โรงเรียนลาซาลจันทบุรี  (มารดาพิทักษ) เมืองจันทบุร ี จันทบุรี สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนสวางศรัทธาธรรมสถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบานวนทาแครง*** เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑ ศรีราชา ชลบุรี สปท. 

 
หมายเหตุ    ***  หมายถึง  สถานศึกษาที่ไดรบัรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ตอเนือ่งกันภายใน ๑๐ ป เสนอใหไดรับโลรางวลั  

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนปากพลีวิทยา ปากพลี นครนายก สพฐ. 

กลาง โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา บอทอง ชลบุรี สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี สช.สป. 

 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๕ 

 

กลุมจังหวัดที่ ๑๓  

ระดับกอนประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

กลาง โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ บางแค กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ใหญ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต คลองเตย กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ระดับประถมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก โรงเรียนศุภวรรณ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

กลาง โรงเรียนสวัสดวีิทยา วัฒนา กรุงเทพมหานคร กทม. 

ใหญ โรงเรียนโชคชัย ลาดพราว กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

ระดับมัธยมศึกษา 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

เล็ก ไมมีสถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน   

กลาง โรงเรียนแจงรอนวิทยา ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

ใหญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี บางแค กรุงเทพมหานคร สช.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๖ 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอาชวีศึกษา 
 

เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ เล็ก วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง กิ่งอําเภอแมออน เชียงใหม สอศ. 

 กลาง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา เมืองพะเยา พะเยา สอศ. 

 ใหญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร เมืองแพร แพร สอศ. 

๒ เล็ก วิทยาลัยสารพดัชางอุทัยธานี เมืองอุทัยธาน ี อุทัยธานี สอศ. 

 กลาง วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย สอศ. 

 ใหญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สอศ. 

๓ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 กลาง สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ   

 ใหญ 
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนต
ไทยอนุสรณ 

บานหมอ สระบุรี สอศ. 

๔ เล็ก 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
ศูนยศิลปาชีพบางไทร 

บางไทร พระนครศรีอยธุยา สอศ. 

 กลาง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วิเศษชัยชาญ อางทอง สอศ. 

 ใหญ วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สอศ. 

๕ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 กลาง โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ เมืองระยอง ระยอง สช.สป. 

 ใหญ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุร ี เมืองชลบุร ี ชลบุรี สช.สป. 

๖ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 กลาง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี 

โพธาราม ราชบุรี สอศ. 

 ใหญ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สอศ. 

๗ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 กลาง วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป กุมภวาป อุดรธาน ี สอศ. 

 ใหญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน สอศ. 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๗ 

 

 
เขตตรวจ 
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๘ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 กลาง 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ทองเที่ยวนครราชสีมา 

เมืองนครราชสมีา นครราชสีมา สอศ. 

 ใหญ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง นางรอง บุรีรัมย สอศ. 

๙ เล็ก สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ   

 กลาง วิทยาลัยเทคนิคเขาวง เขาวง กาฬสินธุ สอศ. 

 ใหญ วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร สอศ. 

๑๐ เล็ก สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ   

 กลาง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี สอศ. 

 ใหญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เมืองพังงา พังงา สอศ. 

๑๑ เล็ก วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ควนขนุน พัทลุง สอศ. 

 กลาง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เมืองสงขลา สงขลา สอศ. 

 ใหญ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต ทุงสง นครศรีธรรมราช สช.สป. 

๑๒ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 กลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ. 

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

กทม. เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 กลาง ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร สอศ. 

 
 
 
 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๘ 

 

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชพี 
 

เขตตรวจ
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

๒ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

๓ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

๔ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

๕ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

๖ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

๗ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

๘ เล็ก สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

๙ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ 
วิทยาลัยสารพดัชาง
อุบลราชธานี 

เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สอศ. 

๑๐ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ วิทยาลัยสารพดัชางชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สอศ. 
 
 



                                                                       นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๔๙            ๒๙ 

เขตตรวจ
ราชการ 

ขนาด สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด สังกัด 

๑๑ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ วิทยาลัยสารพดัชางสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สอศ. 

๑๒ เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

กทม. เล็ก ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน   

 ใหญ สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ   
 

 

  ประกาศ  ณ  วนัที่   ๑๔   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 
 
                                                                                                (นางจรวยพร  ธรณินทร) 
       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
	เรื่อง  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
	ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙
	----------------------
	 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖  ข้อ ๙ ข้อ ๑๐  และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙  ดังต่อไปนี้
	กลุ่มจังหวัดที่  ๑ 
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด

	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่


	เด็กหญิงธนพร  จิตบรรเทา                                                   
	ขนาด
	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ขนาด

	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่


	 นายสิริพงศ์   วงศ์พัทธยากร             
	ขนาด
	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่


	เด็กหญิงสุพิชญา  ขัตติยะมาน                     
	ขนาด
	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่


	  เด็กชายทัตพงศ์    มาสุข
	ขนาด
	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่


	เด็กหญิงอรณิชา   พินิจนัย
	ขนาด
	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ขนาด

	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	เล็ก
	กลาง
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	เล็ก
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	กลาง
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด


	สังกัด
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	เขต
	จังหวัด


	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	เขต
	จังหวัด


	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ขนาด


	ชื่อนักเรียน
	สถานศึกษา
	เขต
	จังหวัด


	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่


	นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
	นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา
	สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
	ระดับก่อนประถมศึกษา
	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก

	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก

	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับ ก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับ ก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	สถานศึกษา
	อำเภอ
	จังหวัด
	สังกัด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับ ก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่

	หมายเหตุ    ***  หมายถึง  สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ต่อเนื่องกันภายใน ๑๐ ปี เสนอให้ได้รับโล่รางวัล 
	ระดับมัธยมศึกษา
	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับก่อนประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับประถมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่
	ระดับมัธยมศึกษา

	ขนาด
	เล็ก
	ใหญ่

	สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา

