
เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา คะแนนทีไ่ด้ ลาํดบัที่ หมายเหตุ
20001 เดก็หญิง ชนาภา นิธิพูนโชค กรพิทกัษศึ์กษา 44 57 เกียรติบตัร
20002 เดก็หญิง สมิตานนั เตม็วรปัญญา กรพิทกัษศึ์กษา 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
20003 เดก็หญิง พรปวณ์ี ศรีขวานทอง กรพิทกัษศึ์กษา 52 12 ทุนและเกียรติบตัร
20004 เดก็ชาย ภูบดี วงษเ์ซ็ง กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 41 85 เกียรติบตัร
20005 เดก็ชาย กนัตวชิญ์ ปิยนิรันดร์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 35 171
20006 เดก็ชาย ธีราธร คุม้สุพรรณ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
20007 เดก็ชาย เผชิญชยั ปานมี การเคหะท่าทราย 24 357
20008 เดก็หญิง ทองทราย วฒันพนัธ์ การเคหะท่าทราย 44 57 เกียรติบตัร
20009 เดก็ชาย เอมณัฎฐ์ ศรีวชิยั การเคหะท่าทราย 36 153
20010 เดก็หญิง อภิชญา บวัดี คนันายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
20011 เดก็หญิง อภิญญา บูกา คนันายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) 35 171
20012 เดก็หญิง ดาราพร ตุลบุตร คนันายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) 36 153
20013 เดก็หญิง รุ่งไพลิน เพง็มาก จารุวรรณ 33 219
20014 เดก็หญิง ภวดิา ปัณฑวนนัท์ จารุวรรณ 25 350
20015 เดก็หญิง ศิรดา บุญหมัน่ จารุวรรณ ขาดสอบ
20016 เดก็ชาย ศุภฤกษ์ กอธงชยั ชมรมพุทธสาสตร์ วดัพระเชตุพนฯ 31 265
20017 เดก็หญิง ภิญญาดา ภทัรอคัรกุล ชมรมพุทธสาสตร์ วดัพระเชตุพนฯ ขาดสอบ
20018 เดก็หญิง ปรียาภรณ์ เรืองสูงเนิน ชมรมพุทธสาสตร์ วดัพระเชตุพนฯ ขาดสอบ
20019 เดก็ชาย ธวชัชยั สีดาจนัทร์ ชาลีสมุทร 23 365
20020 เดก็หญิง รัชนก ตูยะปาละ ชาลีสมุทร 34 203
20021 เดก็หญิง พทัรทราไล ชมสมบติั ชาลีสมุทร 37 134
20022 เดก็หญิง ปภาวรินทร์ ไข่สังข์ เชิดเจิมศิลป์ 26 342
20023 เดก็หญิง ธนพรรณ ศรีนวล เชิดเจิมศิลป์ 34 203
20024 เดก็ชาย ณัฐวศั ยงประเดิม เชิดเจิมศิลป์ 54 8 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20025 เดก็ชาย ณัษฐภทัร คุม้เมธา ซางตาครู้สศึกษา 39 108
20026 เดก็ชาย วษิณุพร โพธิโต ซางตาครู้สศึกษา 22 371
20027 เดก็ชาย รัชพล แซ่โงว้ ซางตาครู้สศึกษา 33 219
20028 เดก็ชาย ภูวเดช เหล่าผดุงรัชกร เซนตค์าเบรียล 49 19 ทุนและเกียรติบตัร
20029 เดก็ชาย ภูริณัฐ พฒันแกว้ เซนตค์าเบรียล 43 66 เกียรติบตัร
20030 เดก็ชาย ณัฐพล น่ิมอนุสสรณ์กุล เซนตค์าเบรียล 42 74 เกียรติบตัร
20031 เดก็หญิง อรณัส ฉตัรศิริสกุล เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ 38 119
20032 เดก็หญิง ปนยัดา สุขภาค เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ 40 98 เกียรติบตัร
20033 เดก็ชาย ณัฏฐกนต์ ภานุปภาพร เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ 30 284
20034 เดก็ชาย กษภพ นนัทภคัวงษ์ เซนตห์ลุยส์ศึกษา 24 357
20035 เดก็ชาย จิราวฒัน์ เตชษัณาวธุ เซนตห์ลุยส์ศึกษา 38 119
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20036 เดก็ชาย ปัณณพร บุญสร้างสุข เซนตห์ลุยส์ศึกษา 32 242
20037 เดก็หญิง สุจิตรา บุญคุม้ ดุสิตวทิยา 36 153
20038 เดก็ชาย ธนบดี โชติกเสถียร ดุสิตวทิยา 29 301
20039 เดก็หญิง ฐิติกานต์ เอกปัจฉิมศิริ ดุสิตวทิยา 32 242
20040 เดก็หญิง นนัฐชา ธราวธุ ถนอมบุตร 31 265
20041 เดก็ชาย ปฎิภาณ เศวตจารุทตั ถนอมบุตร 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20042 เดก็ชาย ธนดล สุขเจริญ ถนอมบุตร 27 333
20043 เดก็หญิง ปัญญาพร ทชัศรีษะภูมิ ทบัทอง 29 301
20044 เดก็หญิง เมธาวี แสงอลงัการ ทบัทอง 31 265
20045 เดก็หญิง จิรัชญา ทวมิาตร์ ทบัทอง 31 265
20046 เดก็หญิง มธัษมา บุญสิทธิ ทิวไผง่าม 30 284
20047 เดก็ชาย วชัรพงษ์ ทองคาํสุจริต ทิวไผง่าม 35 171
20048 เดก็ชาย ณภทัร์ จิรธนวฒันา ทิวไผง่าม 28 319
20049 เดก็ชาย ฐิติกร จนัทร์แพง ไทยคริสเตียน 34 203
20050 เดก็ชาย นพรุจ พินิจ ไทยคริสเตียน 34 203
20051 เดก็หญิง ภคัศพร กล่ินรอด ไทยคริสเตียน 35 171
20052 เดก็ชาย ศิวกร ศรีสันต์ ไทยนิยมสงเคราะห์ 22 371
20053 เดก็หญิง กฤชวลัย์ ศรีสันต์ ไทยนิยมสงเคราะห์ 44 57 เกียรติบตัร
20054 เดก็ชาย ภามิญช์ ฐปนางกูร นวพฒัน์วทิยา 35 171
20055 เดก็ชาย ชุติพนธ์ บุญทอง นวพฒัน์วทิยา 32 242
20056 เดก็หญิง บุญฑริกา เหลืองรัตนเจริญ นวพฒัน์วทิยา 32 242
20057 เดก็หญิง แอมเบอร์ ฮ๊อคส์ บางกอกแอ๊ดเวนต์ 29 301
20058 เดก็หญิง ปุณยนุช จิรพงษธ์นาเวช บางกอกแอ๊ดเวนต์ ขาดสอบ
20059 เดก็ชาย พิทยา บูรพา บางขนุเทียนศึกษา 43 66 เกียรติบตัร
20060 เดก็หญิง ยลดา สมเสร็จ บางขนุเทียนศึกษา 41 85 เกียรติบตัร
20061 เดก็หญิง สุกญัญา ไชยโพธิ บางขนุเทียนศึกษา 43 66 เกียรติบตัร
20062 เดก็ชาย วสุธร ทวศีรี บางชนั(ปล้ืวทิยานุสรณ์) 38 119
20063 เดก็หญิง มีนวดี วสัสิริ บางชนั(ปล้ืวทิยานุสรณ์) 33 219
20064 เดก็หญิง พิมพิสุทธ์ิ แน่นหนา บางชนั(ปล้ืวทิยานุสรณ์) 37 134
20065 เดก็ชาย นนทิพฒัน์ มีเจริญ บูรณะศึกษา 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20066 เดก็ชาย ชยัวฒัน์ บุญสร้าง บูรณะศึกษา 43 66 เกียรติบตัร
20067 เดก็หญิง ปัณณพร จาตุรพิทกัษก์ุล บูรณะศึกษา 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20068 เดก็หญิง กิรณา นนทะคาํจนัทร์ เบญจวรรณศึกษา 30 284
20069 เดก็หญิง พชัลกัษณ์ ญาณศิริ เบญจวรรณศึกษา 26 342
20070 เดก็หญิง สุภาวี ชยัมาตย์ เบญจวรรณศึกษา 21 379
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20071 เดก็ชาย ศิรสิทธ์ิ ศรีสอาดรักษ์ ประชานิเวศน์ 57 5 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20072 เดก็หญิง ปรางคทิ์พย์ พงศเ์จตน์พงศ์ ประชานิเวศน์ 47 35 ทุนและเกียรติบตัร
20073 เดก็หญิง ฐิตาภรณ์ มงคล ประชานิเวศน์ 38 119
20074 เดก็ชาย เฉลียว  จงประเสริฐ ประชาบาํรุง 33 219
20075 เดก็ชาย ภกัดีพร จางวางคง ประชาบาํรุง 28 319
20076 เดก็ชาย สุจจิตรา  ดาไช ประชาบาํรุง 34 203
20077 เดก็ชาย ภูริยศ ช่ืนวรกิตติพล ปัญญาศกัด์ิ 33 219
20078 เดก็ชาย นนทกร เหล่ียมลิขิต ปัญญาศกัด์ิ 33 219
20079 เดก็หญิง กนกกาญจน์ ทองสินธ์ ปัญญาศกัด์ิ 35 171
20080 เดก็ชาย ศิรสรณ์ พงศไ์พฑูรยสิ์น ปิยะจิตวทิยา 36 153
20081 เดก็ชาย ศุภวชิญ์ โลเกศเสถียร ปิยะจิตวทิยา 33 219
20082 เดก็หญิง ชนญัชิดา เฉลาประโคน ปิยะจิตวทิยา 32 242
20083 เดก็ชาย  วราพงศ์ เขม็ทองเจริญ เผดิมศึกษา 33 219
20084 เดก็ชาย กรธวชั จนัชนะกิจ เผดิมศึกษา 41 85 เกียรติบตัร
20085 เดก็ชาย สิปปกร เอนกอนนัตวงศ์ เผดิมศึกษา ขาดสอบ
20086 เดก็หญิง ณัฐนนัท์ อุทารวฒิุพงศ์ พญาไท 30 284
20087 เดก็หญิง นทั ชีวะวชิวาลกุล พญาไท 29 301
20088 เดก็หญิง นภาดา ประทุมวนั พญาไท 35 171
20089 เดก็หญิง สุทตัตา เกรียงพฒันากุล พระตาํหนกัสวนกุหลาบ 34 203
20090 เดก็ชาย ฐานนัดร ลอ้สมทรัพย์ พระตาํหนกัสวนกุหลาบ ขาดสอบ
20091 เดก็ชาย กิตติภพ เรืองฤทธ์ิ พระตาํหนกัสวนกุหลาบ 36 153
20092 เดก็หญิง หทยัชนก ปกจา้ย พระมารดานิจจานุเคราะห์ 44 57 เกียรติบตัร
20093 เดก็ชาย ธีรดนย์ ธงโสม พระมารดานิจจานุเคราะห์ 29 301
20094 เดก็ชาย สมพงษ์ โลกาพฒันา พระมารดานิจจานุเคราะห์ 38 119
20095 เดก็ชาย พนัธกานต์ อุคาํ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 29 301
20096 เดก็ชาย ชณัฐ ณ เชียงใหม่ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 38 119
20097 เดก็ชาย วรรณธนรักษ์ ชูประสิทธ์ิ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 43 66 เกียรติบตัร
20098 เดก็หญิง สุประวณ์ี ภูติ เกียรติขจร พระหฤทยัคอนแวนต์ 31 265
20099 เดก็หญิง ปฏิพร อศัวะศิริจินดา พระหฤทยัคอนแวนต์ 38 119
20100 เดก็หญิง ทกัษอร แถวโนนง้ิว พระหฤทยัคอนแวนต์ 32 242
20101 เดก็ชาย ฑีนนธรม ์ กุมภาพนัธ์ พระหฤทยัดอนเมือง 46 39 ทุนและเกียรติบตัร
20102 เดก็ชาย วชิรวชิญ์ ศรีนวลจนัทร์ พนัธะวฒันา 49 19 ทุนและเกียรติบตัร
20103 เดก็ชาย รอยอินทร์ ชุนหกิจ พนัธะวฒันา 49 19 ทุนและเกียรติบตัร
20104 เดก็ชาย นที สภาพศรี พนัธะวฒันา 32 242
20105 เดก็หญิง อรไพลิน เมฆนนัทไพศิฐ พิพฒันา 31 265
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20106 เดก็หญิง พลอยนภสั ไกรรัตน์วงศกร พิพฒันา 39 108
20107 เดก็หญิง เมธาวี กอ้นคา้งพลู พิพฒันา 39 108
20108 เดก็หญิง พนัธ์ุพิชญา พนัธ์ุพานิช พิมลวทิย์ 32 242
20109 เดก็ชาย พงศธร กองตองกาย พิมลวทิย์ 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
20110 เดก็หญิง ชลิตดา แกว้เกา้ พิมลวทิย์ 37 134
20111 เดก็หญิง วภิารัตน์ สินธีรนนัท์ มหาวรีานุวตัร 20 382
20112 เดก็หญิง สุธีรา จนัทร์ดี มหาวรีานุวตัร 35 171
20113 เดก็หญิง นิศามณี จนัทร์อ่อน มหาวรีานุวตัร 33 219
20114 เดก็หญิง รมิดา สงวนตระกูล มาแตร์เดอีวทิยาลยั 20 382
20115 เดก็หญิง ณพิมพ์ กุลฤชากร มาแตร์เดอีวทิยาลยั 35 171
20116 เดก็หญิง ณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ มาแตร์เดอีวทิยาลยั 42 74 เกียรติบตัร
20117 เดก็ชาย ปรมตัถ์ ทองโสภา มีนบุรี 34 203
20118 เดก็ชาย พทัธ์ อุบลเกิด มีนบุรี 30 284
20119 เดก็ชาย สุรัชศริ วงศจิ์ระจรัส มีนบุรี 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20120 เดก็ชาย พสิษฐ์ จนัทร์แสงศรี ยวุทูตศึกษา 15 387
20121 เดก็หญิง นงนภสั สามี ยวุทูตศึกษา 26 342
20122 เดก็ชาย อินทชั แซ่โห ยวุทูตศึกษา ขาดสอบ
20123 เดก็หญิง เปมิกา จนัทร์เขียว แยม้สอาด 25 350
20124 เดก็หญิง กานติมา มทักิจ แยม้สอาด 35 171
20125 เดก็ชาย ชลภูมิ ตุงคะศิริ แยม้สอาด 24 357
20126 เดก็หญิง นงลกัษณ์ นาคงาม รัตนราษฏร์บาํรุง ขาดสอบ
20127 เดก็ชาย สุกฤษฏ์ิ พรหมสุรินทร์ รัตนราษฏร์บาํรุง ขาดสอบ
20128 เดก็ชาย สิตานนั ชุติวรเจริญชยั รัตนราษฏร์บาํรุง ขาดสอบ
20129 เดก็ชาย ธนภทัร นฤนิรนาท ราชวนิิต 38 119
20130 เดก็ชาย วสุ โชติการนิธิ ราชวนิิต 49 19 ทุนและเกียรติบตัร
20131 เดก็หญิง ปภาณิน กิจทวสิีนพูน ราชวนิิต 35 171
20132 เดก็หญิง  ณิชาพชัร  สิทธิกนั ราชินี 27 333
20133 เดก็หญิง  สาธิตา  อศัวธีรากุล ราชินี 29 301
20134 เดก็หญิง  แพรว  พฤฒิพงศภคั ราชินี 32 242
20135 เดก็หญิง ปรายฟ้า แจง้เนตร ฤทธิยะวรรณาลยั 46 39 ทุนและเกียรติบตัร
20136 เดก็ชาย ศุภวชิญ์ ทองอํ่า ฤทธิยะวรรณาลยั 52 12 ทุนและเกียรติบตัร
20137 เดก็หญิง ยลดา อยูพ่วง ฤทธิยะวรรณาลยั 36 153
20138 เดก็หญิง ณัฐวศา ยิง่เจริญอนนัต์ ลาซาล 36 153
20139 เดก็หญิง ณัทภร โลหะกฤษณะ ลาซาล 35 171
20140 เดก็หญิง อารีย์ เลิกนอก ลาซาล 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
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20141 เดก็หญิง ภูริศา วชัรอาํไพวณัย์ เลิศหลา้ 26 342
20142 เดก็หญิง ณทชา อินทร์เนียม เลิศหลา้ 43 66 เกียรติบตัร
20143 เดก็หญิง ศศิกานต์ หนัจางสิทธ์ิ เลิศหลา้ 36 153
20144 เดก็หญิง ลลิตภทัร  กดทรัพย์ เลิศหลา้ ถนนเกษตร-นวมินทร์ 35 171
20145 เดก็ชาย เขมจิรัฎฐ ์              เฮงสวสัด์ิ   เลิศหลา้ ถนนเกษตร-นวมินทร์ 40 98 เกียรติบตัร
20146 เดก็ชาย ทฤฆนนท ์        สุมนะเศรษฐกุล   เลิศหลา้ ถนนเกษตร-นวมินทร์ 37 134
20147 เดก็หญิง มายลีน โยศิตา แฮเมเนา เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก 27 333
20148 เดก็หญิง ชชัมินห์ โชคเจริญวฒันกุล เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก 32 242
20149 เดก็ชาย ภรรทภพ ซือประวติั เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก 42 74 เกียรติบตัร
20150 เดก็หญิง พนัธ์ุเทพิน จาํรัสโรมรัน วฒันาวทิยาลยั 35 171
20151 เดก็หญิง กนกพิชญ์ ธนะสกุลประเสริฐ วฒันาวทิยาลยั 37 134
20152 เดก็หญิง ณญาดา เตชะวบูิลย์ วฒันาวทิยาลยั 44 57 เกียรติบตัร
20153 เดก็หญิง มธุรพจัน์ แจ่มอารทรา วดัจนัทร์ประดิษฐาราม 24 357
20154 เดก็ชาย สุจินดา คงคาเขต วดับางเตย 43 66 เกียรติบตัร
20155 เดก็ชาย พีระพฒัน์ สุขบาํรุง วดับางเตย 36 153
20156 เดก็หญิง นภสรณ์ โสมรักษ์ วดับางเตย 0

20157 เดก็หญิง วริศรา องอาจ วดับางพลีใหญ่ใน ขาดสอบ
20158 เดก็หญิง พรนภา เอ่ียมสะอาด วดับางพลีใหญ่ใน ขาดสอบ
20159 เดก็หญิง ฐิตาภา สุนทรคงตระกูล วดับางพลีใหญ่ใน ขาดสอบ
20160 เดก็หญิง สลลัทิพย์ เช้ือดี วดัอุดมรังสี 36 153
20161 เดก็หญิง ณัฐนิช กีแกว้ วดัอุดมรังสี 29 301
20162 เดก็ชาย เอกพงศ์ วงศอ์นุสรณ์ วดัอุดมรังสี 27 333
20163 เดก็หญิง ทิพยธ์ญัญา แผน่ศิลา วาสุเทวี 33 219
20164 เดก็หญิง นิติยนนัท์ นาคใจเสือ วาสุเทวี 31 265
20165 เดก็หญิง วริศา ชาตสุทธิกุล วาสุเทวี 38 119
20166 เดก็หญิง เบญจพร ประกอบกิจ ศพอ.วดับางเตย ขาดสอบ
20167 เดก็หญิง กนกนาถ มหาชนะวงค์ ศพอ.วดับางเตย 28 319
20168 เดก็หญิง แกว้ตา กาญนเพง็ ศพอ.วดับางเตย 40 98 เกียรติบตัร
20169 เดก็ชาย ชิติสรรค์ อดุลยวงษ์ ศิริเพญ็ ขาดสอบ
20170 เดก็หญิง สุชาดา  สุทนัติกร ศิริเพญ็ ขาดสอบ
20171 เดก็หญิง กุลธิดา วงศาโรจน์ ศิริเพญ็ ขาดสอบ
20172
20173
20174
20175 เดก็หญิง กญัญาณัฐ ละลุน ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัทุ่งครุ(พ่ึงสาย 34 203
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20176 เดก็หญิง รพีพร ศรัทธาคลงั ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัทุ่งครุ(พ่ึงสาย 33 219
20177 เดก็หญิง วณิดา เพชรยวน ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัทุ่งครุ(พ่ึงสาย 26 342
20178 เดก็หญิง ปราชญา ศิร์ิมหาอาริยะโพธ์ิญาสมาร์ทไบร์ท 35 171
20179 เดก็ชาย ณัณสวสั เจตะวฒันะ สยามสามไตร ขาดสอบ
20180 เดก็ชาย ปรมตัถ์ สมุทรสินธ์ุ สยามสามไตร 46 39 ทุนและเกียรติบตัร
20181 เดก็หญิง สุพิชญาน์ วงศส์กุล สยามสามไตร ขาดสอบ
20182 เดก็หญิง เบญจวรรณ โม่นอก สรรพาวธุวทิยา ขาดสอบ
20183 เดก็หญิง พรนภสั ป่ินแกว้ สรรพาวธุวทิยา ขาดสอบ
20184 เดก็หญิง ชลธิชา เนียมทอง สรรพาวธุวทิยา ขาดสอบ
20185 เดก็ชาย จิรภทัร พงษจ์อหอ สวสัดีวทิยา 42 74 เกียรติบตัร
20186 เดก็ชาย ปวริศทร์ บุญมียงค์ สหวทิย์ 28 319
20187 เดก็ชาย ภทัรพล เกตุแกว้ สหวทิย์ 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20188 เดก็ชาย พลอยปภสั อ่อนอินทร์ สหวทิย์ 23 365
20189 เดก็ชาย ศุภกร ถาวรวงศ์ สันติสุขวทิยา 23 365
20190 เดก็ชาย ณัฐดนย์ อภิรติชยัศิริกุล สันติสุขวทิยา 33 219
20191 เดก็หญิง ปัญญร์พี จนัทรสวสัด์ิ สันติสุขวทิยา 41 85 เกียรติบตัร
20192 เดก็ชาย กรดนยั พฒันาภิเศรษฐก์ุล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 41 85 เกียรติบตัร
20193 เดก็ชาย ปิติคุณ เตชะพาหพงษ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 52 12 ทุนและเกียรติบตัร
20194 เดก็ชาย ววิศิน์ ชุติวกิยั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 49 19 ทุนและเกียรติบตัร
20195 เดก็ชาย ชยธร ลอ้ทวสีวสัด์ิ สาธิตพฒันา 30 284
20196 เดก็ชาย ณัฐธญั ปลิวอิสสระ สาธิตพฒันา 24 357
20197 เดก็หญิง ญานินดา โล่อธิกุล สาธิตพฒันา 25 350
20198 เดก็ชาย สรวศิ ศรีประดิษฐ์ สาธิตละอออุทิศ 41 85 เกียรติบตัร
20199 เดก็ชาย นรวชิญ์ นวสิริพงศ์ สาธิตละอออุทิศ 55 6 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20200 เดก็ชาย ศุภไกร ทีฆมงคล สาธิตละอออุทิศ 49 19 ทุนและเกียรติบตัร
20201 เดก็หญิง ฐิตาภา สุขใส สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันา 32 242
20202 เดก็ชาย ไชยสรรค์ พิมพส์มาน สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันา 49 19 ทุนและเกียรติบตัร
20203 เดก็ชาย คณิน สุภาพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันา 53 9 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20204 เดก็หญิง ณัฐกฤตา กฤษณะพนัธ์ สารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่ 41 85 เกียรติบตัร
20205 เดก็ชาย พชรวษิย์ สงคพิ์ทกัษ์ สารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่ 33 219
20206 เดก็ชาย ภาณุพงค์ หอมยิง่ สารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่ 37 134
20207 เดก็หญิง พิชญานนัท์ ตรีพชัรทิพย์ สารสาสน์วเิทศมีนบุรี 22 371
20208 เดก็หญิง แพรไหม รักเพชร สารสาสน์วเิทศมีนบุรี 30 284
20209 เดก็หญิง พีรยาภรณ์ ทรัพยบ์ญัญติั สารสาสน์วเิทศมีนบุรี 35 171
20210 เดก็ชาย ปัณณธร ทดัละมยั สุขฤทยั 35 171
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20211 เดก็ชาย อริยาภรณ์ เพง็พุด สุขฤทยั 28 319
20212 เดก็ชาย ภาสวชิญ์ จิตจกัร สุขฤทยั 37 134
20213 เดก็ชาย พรเทพ ฉนัประเสริฐวฒิุ เสสะเวชวทิยา 31 265
20214 เดก็ชาย สาริทธ์ิ โจปะระ เสสะเวชวทิยา 42 74 เกียรติบตัร
20215 เดก็หญิง เปมิศา ไชยปัญหา เสสะเวชวทิยา 41 85 เกียรติบตัร
20216 เดก็หญิง ชสัมา ธรรมวทิย์ แสงโสม 41 85 เกียรติบตัร
20217 เดก็หญิง กลัยภ์สัสร สักกายะกรมงคล แสงโสม 36 153
20218 เดก็ชาย เจษฎา วทิยาธิกรณศกัด์ิ แสงโสม 32 242
20219 เดก็หญิง จินตรัตน์ อริยศุภกุล แสงอรุณ 25 350
20220 เดก็ชาย นนัทภพ เเจ่มทรัพยถ์าวร แสงอรุณ 34 203
20221 เดก็ชาย ณัฐดนยั เพช็รักษา แสงอรุณ 38 119
20222 เดก็ชาย จตุพร พงศอ์าํไพ โสมาภา 52 12 ทุนและเกียรติบตัร
20223 เดก็หญิง ณัฐพร พนัธ์งาม โสมาภา 37 134
20224 เดก็ชาย ณัฏฐช์ยั ศิรินาวี โสมาภา 32 242
20225 เดก็ชาย นิอนัดา นิสาเฮาะ โสมาภานุสสรณ์ 30 284
20226 เดก็หญิง กลัยกร ลิขิตพฒันานุกูล โสมาภานุสสรณ์ 32 242
20227 เดก็หญิง ปัณณพร ใชเ้ทียมวงษ์ โสมาภานุสสรณ์ 22 371
20228 เดก็ชาย รอม พิรุฬห์รณกร โสมาภาพฒันา 33 219
20229 เดก็หญิง ณชา สอนเครือ โสมาภาพฒันา 35 171
20230 เดก็หญิง ณภทัร์ โคตรชยั โสมาภาพฒันา 35 171
20231 เดก็ชาย สุวจิกัษณ์ บุญทา อนุบาลทองสตา ขาดสอบ
20232 เดก็ชาย ธนวฒัน์  มดัหา อนุบาลทองสตา ขาดสอบ
20233 เดก็ชาย ศศิธร ผอ่งสะอาด อนุบาลทองสตา ขาดสอบ
20234 เดก็ชาย สถาพร ทองใบประสิทธ์ิ อสัสัมชญัธนบุรี 46 39 ทุนและเกียรติบตัร
20235 เดก็หญิง ปวริศา  ปราบนอก อสัสัมชญัธนบุรี 39 108
20236 เดก็หญิง ปวณีา จงรุ่งสกุลโรจน์ อสัสัมชญัธนบุรี 38 119
20237 เดก็ชาย เสฏฐนนัท์ พงศก์ุศลจิตต์ อสัสัมชญัแผนกประถม 39 108
20238 เดก็ชาย พชัรพล ชยัธนะกุลมงคล อสัสัมชญัแผนกประถม 59 4 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20239 เดก็ชาย ณัชพล สันติวงศ์ อสัสัมชญัแผนกประถม 32 242
20240 เดก็ชาย เดก็หญิงดลณีย์ แสงแจ่ม อาํนวยพิทยา 29 301
20241 เดก็ชาย เดก็หญิงสุธินี ฮวดคนัทะ อาํนวยพิทยา 28 319
20242 เดก็ชาย เดก็ชายอนุพงษ์ แสงทอง อาํนวยพิทยา 28 319
20243 เดก็ชาย ฐิติพงศ์ เนียมหอม วรีศิลป์ 40 98 เกียรติบตัร
20244 เดก็หญิง พิชญาภคั อุบลธรรม วรีศิลป์ 35 171
20245 เดก็หญิง ธมนวรรณ เพ่ิมพูล วรีศิลป์ 27 333
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20246 เดก็ชาย กฤษฎา ฉิมประเสริฐ เซนตห์ลุยส์   ฉะเชิงเทรา 31 265
20247 เดก็ชาย ปฐมพร สุวฒันากุลกิจ เซนตห์ลุยส์   ฉะเชิงเทรา 37 134
20248 เดก็หญิง อริสา เทพสาร เซนตห์ลุยส์   ฉะเชิงเทรา 29 301
20249 เดก็ชาย อคัรเดช งามสิงห์ วดัดอนทอง(สุวณัณะศรี ตณัฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลยั) 31 265
20250 เดก็ชาย ตวงทรัพย์ รัตนไทย วดัดอนทอง(สุวณัณะศรี ตณัฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลยั) 28 319
20251 เดก็ชาย เจษฎา ฤทธ์ิมหนัต์ วดัดอนทอง(สุวณัณะศรี ตณัฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลยั) 34 203
20252 เดก็หญิง ธญานี เจริญกุล สาธิต "พิบูลบาํเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา 37 134
20253 เดก็หญิง เขมจิรา ไทยขาํ สาธิต "พิบูลบาํเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา 35 171
20254 เดก็หญิง ไอยรวนิท ์ ลีวฒิุนนัท์ สาธิต "พิบูลบาํเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา 47 35 ทุนและเกียรติบตัร
20255 เดก็ชาย พนัธ์ุนวนิ สัมพนัธนาการ อนุบาลชลบุรี 50 17 ทุนและเกียรติบตัร
20256 เดก็หญิง สมินธ์นภสั เจตน์เกษตรกรณ์ อนุบาลชลบุรี 32 242
20257 เดก็หญิง ณัชชา กลว้ยวเิชียร อนุบาลชลบุรี 41 85 เกียรติบตัร
20258 เดก็หญิง นบัทอง อินทร อนุบาลพนสัศึกษาลยั 32 242
20259 เดก็หญิง ฐิติรัตน์ สิทธิบุศย์ อนุบาลพนสัศึกษาลยั 39 108
20260 เดก็หญิง ชญัญานุช บุตรโต อนุบาลพนสัศึกษาลยั 36 153
20261 เดก็ชาย จิณณพตั บางใบ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 46 39 ทุนและเกียรติบตัร
20262 เดก็ชาย วรีชยั พรมมาส อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขาดสอบ
20263 เดก็หญิง ปณิชา อุไรงาม อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 23 365
20264 เดก็หญิง ญาณิศา บาหลงั บูรณะรําลึก (แผนกประถม) 42 74 เกียรติบตัร
20265 เดก็หญิง ปอไหม โพธินามทอง บูรณะรําลึก (แผนกประถม) 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20266 เดก็หญิง ธนิชานนัท์ ลคันาศิโรรัตน์ บูรณะรําลึก (แผนกประถม) 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20267 เดก็ชาย คุณานนท์ ชยักุลประเสริฐ ยอแซฟอุปถมัภ์ 26 342
20268 เดก็หญิง พรชนิตว์ กววีฒันะภกัดี ยอแซฟอุปถมัภ์ 36 153
20269 เดก็หญิง ธารารัตน์ สาํราญจิตร์ ยอแซฟอุปถมัภ์ 27 333
20270 เดก็ชาย อธิษฐ์ หงษว์ทิยากร สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 40 98 เกียรติบตัร
20271 เดก็ชาย ดนุสรณ์ ใจศรีตระกูล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 35 171
20272 เดก็ชาย ธีราโชติ กุลพานิช สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 37 134
20273 เดก็หญิง รมิดา แกว้ดี สุคนธีรวทิย์ 24 357
20274 เดก็หญิง พรพิชญพ์ณั เนียมหอม สุคนธีรวทิย์ 29 301
20275 เดก็หญิง โยธกาญจน์ ศิลปชยั สุคนธีรวทิย์ 28 319
20276 เดก็ชาย ศุภณัฐ ผอ่งใส อนุบาลนครปฐม 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20277 เดก็หญิง พสัวี จงใจภกัดี อนุบาลนครปฐม 40 98 เกียรติบตัร
20278 เดก็หญิง โชลดา อุย้ฟักเจริญ อนุบาลนครปฐม 34 203
20279 เดก็หญิง รติมา เกียรต์ิพงษล์าภ อนุบาลสุธีธร 52 12 ทุนและเกียรติบตัร
20280 เดก็หญิง วรพิชชา สุวรรณเทวะคุปต์ อนุบาลสุธีธร 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
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20281 เดก็ชาย ศิรวชิญ์ ธนะวนัต์ อนุบาลสุธีธร 47 35 ทุนและเกียรติบตัร
20282 เดก็หญิง ปิยะธิดา เชิดทองหลาง วดัเหมสูง 33 219
20283 เดก็หญิง ปภาวรินทร์ พลบวัไข วดัเหมสูง 22 371
20284 เดก็หญิง บุญจิรัฏฐ์ สุนทรวฒัน์ วดัเหมสูง 35 171
20285 เดก็หญิง มญัชุพร เทียมก่ิงทอง เทศบาลวดัมเหยงคณ์ ขาดสอบ
20286 เดก็หญิง ชณันทญ์า หนัช่อ เทศบาลวดัมเหยงคณ์ ขาดสอบ
20287 เดก็หญิง วรินทร มากเมือง เทศบาลวดัมเหยงคณ์ ขาดสอบ
20288 เดก็ชาย กอบกิตติ หาพนัธ์ บา้นชะอวด 40 98 เกียรติบตัร
20289 เดก็ชาย จตุรพร หนูประสิทธ์ิ บา้นชะอวด 37 134
20290 เดก็หญิง วภิชัยาภรณ์ ชาติทนงศกัด์ิยิง่ อนุชนวฒันา 37 134
20291 เดก็หญิง ฐิตารีย์ สุกาวริะ อนุชนวฒันา 40 98 เกียรติบตัร
20292 เดก็หญิง วชิิตา เลิศบุญการกิจ อนุชนวฒันา 36 153
20293 เดก็ชาย พีรพฒัน์ พฤกษมาศ อนุบาลนครสวรรค์ 33 219
20294 เดก็ชาย ธรรศ ธารทองวงศ์ อนุบาลนครสวรรค์ 44 57 เกียรติบตัร
20295 เดก็ชาย นวพล สันติภาพจนัทรา อนุบาลนครสวรรค์ 41 85 เกียรติบตัร
20296 เดก็หญิง กษิดินาถ ศรีภูมิ กสิณธรเซนต ์ปีเตอร์ 30 284
20297 เดก็หญิง ลดามณี ทิพยสิ์งห์ กสิณธรเซนต ์ปีเตอร์ 31 265
20298 เดก็หญิง นนัทน์ภสั วนิกสิญบญั กสิณธรเซนต ์ปีเตอร์ 37 134
20299 เดก็ชาย สักกพฒัน์ ชุมวริิยะสุขกุล นนทบุรีคริสเตียนวทิยา 46 39 ทุนและเกียรติบตัร
20300 เดก็ชาย ปรเมษฐ์ สิทธ์ิภานุวงค์ พระหฤทยันนทบุรี 31 265
20301 เดก็ชาย ภูมิรพี ปุนนารักษ์ พระหฤทยันนทบุรี 35 171
20302 เดก็หญิง แพรไพลิน อิทธิรัตนา พระหฤทยันนทบุรี 30 284
20303 เดก็ชาย กนกวรรณ ธรรมพิธี ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ขาดสอบ
20304 เดก็ชาย กญัญารัตน์ รักเถวา์ ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ขาดสอบ
20305 เดก็ชาย อศันี แสนเหลียว ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ขาดสอบ
20306 เดก็ชาย ณภทัร เปร้ียวประสิทธ์ิ อนุบาลนนทบุรี 44 57 เกียรติบตัร
20307 เดก็ชาย วฒิุพงศ์ เชาวว์วิฒันากุล อนุบาลนนทบุรี 35 171
20308 เดก็หญิง ปุญญารักษ์ ครุฑพนัธ์ อมัพรไพศาล 22 371
20309 เดก็ชาย นภสัรา ภาวนานนท์ อมัพรไพศาล 37 134
20310 เดก็หญิง ลลิตา แหยมแสง อมัพรไพศาล 30 284
20311 เดก็ชาย ศุภวชิ สาริกา โชคชยัรังสิต 34 203
20312 เดก็หญิง เอริ อีดะ โชคชยัรังสิต ขาดสอบ
20313 เดก็หญิง ปุญญิศา ล.ไพบูลย์ โชคชยัรังสิต 39 108
20314 เดก็ชาย ภูวริศ แพรพนัธ์ แยม้สอาดรังสิต 42 74 เกียรติบตัร
20315 เดก็หญิง สุภทัรา ดีมีชยั แยม้สอาดรังสิต 26 342
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20316 เดก็หญิง อภิชญา เสถียรรัมย์ แยม้สอาดรังสิต 37 134
20317 เดก็ชาย รหทั ประจกัษธ์รรม สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 30 284
20318 เดก็ชาย กิตติพฒัน์ เดชปรีชา สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 29 301
20319 เดก็ชาย ปัณณธร โชติพฤกษ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 39 108
20320 เดก็หญิง ดาราวลี พลจนัทร์ เทศบาลเขาพิทกัษ์ 32 242
20321 เดก็หญิง เกวลิน ลอยสนัน่ เทศบาลเขาพิทกัษ์ 24 357
20322 เดก็หญิง คุณาพร แตงชุม เทศบาลเขาพิทกัษ์ 30 284
20323 เดก็ชาย สุรประวณี ทวศีกัด์ิ หวัหินวทิยาลยั 31 265
20324 เดก็หญิง รุ่งฤดี สีดา เทศบาสวดัสุธาโภชน์ ขาดสอบ
20325 เดก็หญิง อลิตา ชุบทอง เทศบาสวดัสุธาโภชน์ ขาดสอบ
20326 เดก็หญิง วาริน ยนิดีฉตัร เทศบาสวดัสุธาโภชน์ ขาดสอบ
20327 เดก็ชาย ปารมี ปาลียะ ประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 53 9 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20328 เดก็ชาย ภูริทตั ชูชยัยะ ประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
20329 เดก็ชาย ภีม ศรีชยั ประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 37 134
20330 เดก็ชาย สัณหณัฐทวี ธนรัช ประสาทวทิย์ ขาดสอบ
20331 เดก็หญิง กุลจิตตา จนัสุข อนุบาลพระนครศรีอยธุยา 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20332 เดก็หญิง ณัฐนพิน นามมนตรี อนุบาลพระนครศรีอยธุยา 37 134
20333 เดก็หญิง มลฐณพษร ศรีสมพจน์ อนุบาลพระนครศรีอยธุยา 39 108
20334 เดก็หญิง อธิกญัญ์ หล่อวานิชรัตน์ โรจนวทิยม์าลาเบ่ียง 26 342
20335 เดก็หญิง ภิไธยพร แซ่ซ้ือ โรจนวทิยม์าลาเบ่ียง 30 284
20336 เดก็หญิง พาณิภคั คาํวฒันา โรจนวทิยม์าลาเบ่ียง 32 242
20337 เดก็ชาย ธีรภทัร ตั้งจิตเกษมสุข เทศบาลวดัโขดทิมทาราม 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
20338 เดก็หญิง กิตติยาพร มูลประดี เทศบาลวดัโขดทิมทาราม 27 333
20339 เดก็หญิง ณัชชา นิลวานิช เทศบาลวดัโขดทิมทาราม 31 265
20340 เดก็หญิง พิชยา เถ่าศิริ เทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล 35 171
20341 เดก็หญิง ขวญัพร มะโนวรณ์ เทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล 23 365
20342 เดก็หญิง พิทยาภรณ์ รักษาวงค์ เทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล 20 382
20343 เดก็ชาย ปุณณวชิ พงศศ์รีอศัวนิ วฒิุนนัท์ 21 379
20344 เดก็หญิง เบญญาภา แซ่เต๋ิน สาธิตเทศบาลนครระยอง(วดัตรีรัตนาราม) 27 333
20345 เดก็หญิง พรธีรา รังสีพรหม สาธิตเทศบาลนครระยอง(วดัตรีรัตนาราม) 29 301
20346 เดก็หญิง วรรณกานต์ สีนวม สาธิตเทศบาลนครระยอง(วดัตรีรัตนาราม) 27 333
20347 เดก็ชาย ภูริณัฐ เสรีวตัตนะ อนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วดัหวายกรอง) 25 350
20348 เดก็หญิง อาทิมา เช้ือกลว้ย อนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วดัหวายกรอง) 18 385
20349 เดก็หญิง ธญัพิชชา ภิรมณ์มา อนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วดัหวายกรอง) 28 319
20350 เดก็ชาย ชุติเดช อนนัตะวงษ์ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 29 301
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20351 เดก็หญิง ปฐกมล กระจ่างแจง้ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 22 371
20352 เดก็หญิง วรีดา เสียงสนัน่ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 25 350
20353 เดก็ชาย พชร  อุ่นเจริญ อนุบาลระยอง 71 1 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20354 เดก็หญิง ณัฏธนิทธ์ิ ศกัด์ิพรหม อนุบาลระยอง 30 284
20355 เดก็หญิง กีรติยา สวสัด์ิลน้ อนุบาลระยอง 36 153
20356 เดก็ชาย อชิตพล หินแกว้ ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
20357 เดก็หญิง นนัทน์ภสั เศรษฐกูลวชิยั ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา 24 357
20358 เดก็หญิง หทยัภทัร รักตประจิต ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา 17 386
20359 เดก็หญิง ชนกนนัท์ เอ่ียมสอาด นารีวทิยา 28 319
20360 เดก็หญิง พชัรลกัษณ์ ชูวงษ์ นารีวทิยา ขาดสอบ
20361 เดก็หญิง สุวชิญา อุ่นทวทีรัพย์ นารีวทิยา 42 74 เกียรติบตัร
20362 เดก็หญิง วนัวสิาข์ เจริญกิจ แยม้วทิยการ 39 108
20363 เดก็หญิง ยมลภทัร วาสุ แยม้วทิยการ 29 301
20364 เดก็หญิง แพรพิไล ทศัศิริ แยม้วทิยการ 32 242
20365 เดก็ชาย ณภทัร โกเมนเอก อนุบาลราชบุรี 34 203
20366 เดก็หญิง เกิดศิริ สมพงษ์ อนุบาลราชบุรี 53 9 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20367 เดก็หญิง กชับงกช หมอทรัพย์ อนุบาลราชบุรี 36 153
20368 เดก็ชาย เศรษฐสิ์ริ สิริธนาดล อุดมวทิยา 65 3 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20369 เดก็ชาย ปุณณ จนัทร์ไพร อุดมวทิยา 43 66 เกียรติบตัร
20370 เดก็หญิง พนิตพิชา สมแกว้ อุดมวทิยา 35 171
20371 เดก็ชาย ศุภกรณ์ ภู่ขาว อนุบาลลพบุรี 35 171
20372 เดก็หญิง พิมนดา ใจกาศ อนุบาลลพบุรี 48 26 ทุนและเกียรติบตัร
20373 เดก็หญิง เบญจมาศ วทิยนนัท์ อนุบาลลพบุรี 47 35 ทุนและเกียรติบตัร
20374 เดก็หญิง อาบูอยา่ มาเยอะ ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จงัหวดัเลย ขาดสอบ
20375 เดก็หญิง เจตสุภา เกตทองมา ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จงัหวดัเลย ขาดสอบ
20376 เดก็ชาย พุฒิสรรค์ อินธิแสง อนุบาลสกลนคร 21 379
20377 เดก็หญิง สิริธร สิงห์คาํมา อนุบาลสกลนคร 28 319
20378 เดก็หญิง วชิญาดา รัตนสีหา อนุบาลสกลนคร 31 265
20379 เดก็ชาย คมฉาน พรหมสุทธ์ิ ศรีสวา่งวงศ์ ขาดสอบ
20380 เดก็ชาย ภูริณัฐ ทองขะโชค ศรีสวา่งวงศ์ ขาดสอบ
20381 เดก็หญิง โศภนิช หวงัสุข ศรีสวา่งวงศ์ ขาดสอบ
20382 เดก็หญิง ณัฐกมล อาศิรสิริวานิช สุวรรณวงศ์ 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20383 เดก็หญิง เอ้ือกานต์ เศวตสุทธิพนัธ์ สุวรรณวงศ์ 42 74 เกียรติบตัร
20384 เดก็หญิง คุณิตา แซ่ล่ิม สุวรรณวงศ์ ขาดสอบ
20385 เดก็ชาย กานตท์อง หนูทอง อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 32 242
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20386 เดก็ชาย ณัฐวธุ แกว้มณี อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 25 350
20387 เดก็ชาย ภาคิน ทองมณีการ อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 34 203
20388 เดก็ชาย ภานุพงศ์ พ่วงความสุข ทรงวทิยาเทพารักษ์ 44 57 เกียรติบตัร
20389 เดก็ชาย กาญจณัฐ เตชะวงศ์ ทรงวทิยาเทพารักษ์ 36 153
20390 เดก็หญิง เอ้ือการย์ พรหมขติัแกว้ ทรงวทิยาเทพารักษ์ 39 108
20391 เดก็ชาย อนุสรณ์ เอ่ียมยิม้ ปากคลองมอญ ขาดสอบ
20392 เดก็หญิง นารีรัตน์ ไชโยธา ปากคลองมอญ ขาดสอบ
20393 เดก็หญิง สุดารัตน์ ศรีสมบูรณ์ ปากคลองมอญ ขาดสอบ
20394 เดก็ชาย ภุชิสส์ นาคมอญ สุขเจริญผล 28 319
20395 เดก็ชาย วฒิุพงษ์ ท่วงที สุขเจริญผล 33 219
20396 เดก็หญิง อริยา ทนัโส สุขเจริญผล 30 284
20397 เดก็ชาย ภูตะวนั ภาชนะกาญจน์ สุขเจริญผลแพรกษา 31 265
20398 เดก็ชาย ณภทัร แสงโสภาพรรณ สุขเจริญผลแพรกษา 33 219
20399 เดก็หญิง เปมิกา หนูทบั สุขเจริญผลแพรกษา 33 219
20400 เดก็ชาย ศุภณัฏฐ์ กิตติขจรรัตน์ อสัสัมชญัสมุทรปราการ 38 119
20401 เดก็หญิง อภิธิญา หล่อธนกิจ อสัสัมชญัสมุทรปราการ 31 265
20402 เดก็หญิง ศิริยา ฮา อสัสัมชญัสมุทรปราการ 41 85 เกียรติบตัร
20403 เดก็หญิง ณัฐธิดา ไทรทอง เทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม(วฒันรวมวทิยา) 29 301
20404 เดก็ชาย ณัฐภทัร  เทียนสวา่ง อนุบาลสมุทรสาคร 38 119
20405 เดก็ชาย อธิกร รัตติวรรณ์ อนุบาลสมุทรสาคร 35 171
20406 เดก็หญิง สุกุลยา เกตุวรพนัธ์ อนุบาลสมุทรสาคร 38 119
20407 เดก็ชาย วรรธนนัท์ ส่ือสวสัด์ิวณิชย์ อสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ 40 98 เกียรติบตัร
20408 เดก็ชาย พีรพล ยิง่แจ่มศิริ อสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ 28 319
20409 เดก็หญิง พรปวร์ี สุวรรณทวโีชติ อสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ ขาดสอบ
20410 เดก็ชาย จุลานนท์ สุไวศยวรรณ วดัเขาจาํปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 30 284
20411 เดก็ชาย นิติธร สุขเกษม อนุบาลสระบุรี 45 45 ทุนและเกียรติบตัร
20412 เดก็หญิง พิชามญช์ พนัธ์กุ่ม อนุบาลสระบุรี 35 171
20413 เดก็หญิง กญัญาพชัร โกมุข อนุบาลสระบุรี 31 265
20414 เดก็หญิง ธีรยา หมดัอ่าดมั อนุบาลเสาไห้ ขาดสอบ
20415 เดก็หญิง ปัทมวรรณ ปุรณพฒัน์ อนุบาลเสาไห้ ขาดสอบ
20416 เดก็หญิง ภคัลดา ภูมิพานิช อนุบาลเสาไห้ ขาดสอบ
20417 เดก็ชาย หสัดิน อินสุชาติ อนุบาลสิงห์บุรี 29 301
20418 เดก็หญิง ภทัรปภา นอ้ยนาค อนุบาลสิงห์บุรี 29 301
20419 เดก็หญิง ธรรศอร จนัทราสา อนุบาลสิงห์บุรี 36 153
20420 เดก็ชาย อรุษ คงมาลยั ศุภลกัษณ์ 33 219
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20421 เดก็ชาย ธนัว์ นูมหนัต์ ศุภลกัษณ์ 35 171
20422 เดก็หญิง นนัทน์ภสั ดนุไทย ศุภลกัษณ์ 31 265
20423 เดก็ชาย พสิษฐ ์  จิรัฐติกาลกุลเวท อนุบาลสุรินทร์ 55 6 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20424 เดก็หญิง สุชานนัท์  บุญสด อนุบาลสุรินทร์ 42 74 เกียรติบตัร
20425 เดก็หญิง สิริไพฑูรย์ กลีบแกว้ อนุบาลสุรินทร์ 38 119
20426 เดก็ชาย ภูมินิพิฐ แสนหิรัณย์ อนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถมัภ)์ 33 219
20427 เดก็ชาย กาณฑ์ เลิศจรัสพงศ์ อนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถมัภ)์ 50 17 ทุนและเกียรติบตัร
20428 เดก็หญิง สุพิชชา อินทชิต อนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถมัภ)์ 44 57 เกียรติบตัร
20429 เดก็ชาย ชโยดม ศรีนอ้ย อนุบาลอุตรดิตถ์ 42 74 เกียรติบตัร
20430 เดก็หญิง ดิษยา พูนชยั อนุบาลอุตรดิตถ์ 32 242
20431 เดก็หญิง กานตธี์รา ดวงทอง อนุบาลอุตรดิตถ์ 34 203
20432 เดก็ชาย ชาคริต ทาทอง อนุบาลอุบลราชธานี 41 85 เกียรติบตัร
20433 เดก็ชาย ภูชิสส์ เกิดศรี อนุบาลอุบลราชธานี ขาดสอบ
20434 เดก็หญิง ปัทมพร ภกัดี อนุบาลอุบลราชธานี ขาดสอบ
20435 เดก็ชาย ณัฐพล ฮ่อสกุล กุหลาบวทิยา 34 203
20436 เดก็ชาย สุวจิกัขณ์ ตั้งยนืยงวฒันา เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก 35 171
20437 เดก็ชาย ปันธรรม ศิลากุล เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก 66 2 เขา้รอบเพชรยอดมงกุฎ

20438 เดก็หญิง ภูษณิศา โพธ์ิโต สารสาสน์วเิทศสุวรรณภูมิ 23 365
20439 เดก็หญิง ณภทัร อ่อนโพรัตน์ สารสาสน์วเิทศสุวรรณภูมิ 37 134
20440 เดก็ชาย ปิยะวฒัน์ ตั้งพงษ์ สารสาสน์วเิทศสุวรรณภูมิ 33 219
20441 เดก็หญิง นภสักร ศรีสุข เปรมประชาวฒันา 33 219
20442 เดก็หญิง มนสิชา กิติรัตน์ เปรมประชาวฒันา 32 242
20443 เดก็หญิง อินทุอร พ่ึงสมวงศ์ สารสาสน์วเิทศศึกษา 40 98 เกียรติบตัร
20444 เดก็หญิง กรณัฏฐ์ ศิริรักษโ์สภณ สารสาสน์วเิทศศึกษา 22 371
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50007 เดก็หญิง ธญัธร จาตุรพิทกัษก์ุล บูรณะศึกษา 36

50008 เดก็ชาย พสิษฐ์ ผจงจิตสม สารสาสน์วเิทศศึกษา 47

50009 เดก็หญิง เบญจวรรณ ทองมณีย์ โสมาภา 34

50010 เดก็หญิง สาริศา อ่ิมเอิบ โสมาภา 0

50011 เดก็หญิง อาทิตยา จนัทร์สดใส สารสาสน์เอกตรา 31

หนา้ท่ี 14



เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา คะแนนทีไ่ด้ ลาํดบัที่ หมายเหตุ ช่ือ - สกลุ

ประกาศผลคะแนนการแข่งขัน "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที ่7"
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 - 6)

เรียงลาํดับตามเลขประจําตัว

หนา้ท่ี 15



เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา คะแนนทีไ่ด้ ลาํดบัที่ หมายเหตุ ช่ือ - สกลุ

ประกาศผลคะแนนการแข่งขัน "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที ่7"
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 - 6)

เรียงลาํดับตามเลขประจําตัว

หนา้ท่ี 16



เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา คะแนนทีไ่ด้ ลาํดบัที่ หมายเหตุ ช่ือ - สกลุ

ประกาศผลคะแนนการแข่งขัน "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที ่7"
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 - 6)

เรียงลาํดับตามเลขประจําตัว

หนา้ท่ี 17


