
เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

10001 เด็กชาย กณัฐิชา มิตรทอง กรพิทกัษศ์ึกษา นาย สุรศกัดิ์ บา้นด่าน

10002 เด็กชาย ฐนะวฒัน์ โอภาสมงคลชยั กรพิทกัษศ์ึกษา นาย อภิชาต ทองนุ่ม

10003 เด็กชาย สิริอปัสร พลายชนะ กรพิทกัษศ์ึกษา

10004 เด็กชาย อภินนท์ ธนภทัรศรีวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั นาง นพคุณ อ่อนศิริ

10005 เด็กชาย ชวนิ คุณมงคลวฒุิ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั น.ส. อรญา อาํนาจเจริญพร

10006 เด็กชาย วฒุิภทัร อุดมผล กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

10007 เด็กหญิง สิรินทิพย์ เพง็ประภา คนันายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) น.ส. จนัทร์แจ่ม สุดสวาสดิ์

10008 เด็กหญิง พีรดา ทองอ่อน คนันายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) น.ส. ชนินทร หมอแกว้

10009 เด็กหญิง ปิยะฉตัร โพธิ์เอี่ยม คนันายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)

10010 เด็กชาย อริยธ์ชั ทวผีล จารุวรรณ นาง ศรีวไิล ธรรมนิยม

10011 เด็กหญิง ชวลัลกัษณ์ แผนสทา้น จารุวรรณ น.ส. อาณดา ศานตนนัทน์

10012 เด็กหญิง วรินทร์ธร สุกใส จารุวรรณ

10013 เด็กชาย ธีรชานนท์ ตนัธนะสาร ชาลีสมุทร นาง ยรุี คาํเมือง

10014 เด็กชาย ศรพรหมมาศ ประสิทธิ์วเิศษ ชาลีสมุทร น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ โพนนาค

10015 เด็กหญิง สิริพนัธ์ ปังสื ชาลีสมุทร

10016 เด็กหญิง วริศรา ฤกษด์ี เชิดเจิมศิลป์ นาย บุญช่วย เซ่งเครือ

10017 เด็กหญิง รวนิทน์ิภา บาํเพญ็ เชิดเจิมศิลป์ น.ส. อมัภาวนั กานุวงษ์

10018 เด็กหญิง อลิน สินทวี เชิดเจิมศิลป์

10019 เด็กชาย กรดนยั ตรีรัตนกลุจรัส เซนตค์าเบรียล ครู จกัรินทร์ สุขเกษม

10020 เด็กชาย อาชวณิ กิตติรัตนไพบูลย์ เซนตค์าเบรียล ครู ดารารัตน์ วงศเ์รืองศกัดิ์

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั

 ชื่อ - สกลุ ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ลายมือชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขัน "ประวตัศิาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

หนา้ที ่1



เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั

 ชื่อ - สกลุ ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ลายมือชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขัน "ประวตัศิาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

10021 เด็กชาย พศวรี์กฤช วภิาสธาริตสกลุ เซนตค์าเบรียล

10022 เด็กชาย นภสัวรรณ อเนกวสิูตรวงศ์ เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ ครู อนุสรา ศรีสุวรรณพร

10023 เด็กชาย พิมพภ์ทัรา เอกธีรเศรษฐ์ เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ ครู ทิพวมิล กิสนัเทียะ

10024 เด็กชาย ธวลัรัตน์ พงศร์าศรี เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์

10025 เด็กชาย กนกกร บุทธิจกัร์ เซนตห์ลุยส์ศึกษา ครู เกียรติศกัดิ์ บุญเพง็

10026 เด็กชาย พริษฐม์นัตา วชิยัดิษฐ์ เซนตห์ลุยส์ศึกษา ครู สมยศ พุม่มาก

10027 เด็กชาย วริศรา แซ่ตั้ง เซนตห์ลุยส์ศึกษา

10028 เด็กหญิง ณิชาภทัร ศรีราจนัทร์ ดุสิตวทิยา นาง วนัเพญ็ แหยมละ

10029 เด็กหญิง สุธาริน เนตรสนั ดุสิตวทิยา น.ส. ธนสร สายทอง

10030 เด็กหญิง วรรณวษิา ตนัทเตมึ ดุสิตวทิยา

10031 เด็กชาย วชิรชยั ภาชนะกาญจน์ ถนอมบุตร น.ส. ชุลีพร มากเมือง

10032 เด็กหญิง สุชานนัท์ แกว้มณี ถนอมบุตร

10033 เด็กหญิง ปาณิสรา ลาํอิน ถนอมบุตร

10034 เด็กชาย ตฤณ จนัทร์สุวรรณ ทบัทอง นาง จุฬารัตน์ เดชสองชั้น

10035 เด็กชาย สรสิทธิ์ สุหิรัญญวานิช ทบัทอง

10036 เด็กหญิง ณภสัสร์ รอดนาํพา ทบัทอง

10037 เด็กชาย ปวเรศ จิรประยกุตเ์ลิศ ทิวไผง่าม ครู พจนีย์ ใจหาญ

10038 เด็กชาย ปวริศ จิรประยกุตเ์ลิศ ทิวไผง่าม ครู พอตา พกุสุริยวงศ์

10039 เด็กชาย ธญัวสิิฎฐ์ สุธรรมเกษม ทิวไผง่าม

10040 เด็กหญิง พิชญรินทร์ ไตรพรกนกรัตน์ ไทยคริสเตียน นาย วนิยั แกว้หลา้

หนา้ที ่2



เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั
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10041 เด็กชาย กิตติภูมิ หทัยาสมบูรณ์ ไทยคริสเตียน น.ส. รัถยา ศรีอิ่นแกว้

10042 เด็กหญิง เวอร์จีเนีย โอลิเวอร์ ไทยคริสเตียน

10043 เด็กหญิง ศศิภา รองทอง บูรณะศึกษา นาง ทศัพร ฉิมวยั

10044 เด็กหญิง องัศุธร มณีวงศ์ บูรณะศึกษา นาง ชลธิชา แทนวนัดี

10045 เด็กชาย ปจิต เรียบร้อย บูรณะศึกษา

10046 เด็กชาย ประสพโชค จิราภรณ์ เบญจวรรณศึกษา นาง มลมณี หิรัญสถิตย์

10047 เด็กหญิง พรรทิภา พว่งเจริญ เบญจวรรณศึกษา

10048 เด็กชาย ชาตรี  ศรีชนะ ประชาบาํรุง ครู ศศิธร คู่กระสงัข์

10049 เด็กชาย ณฐัสุต  กลิ่นทบัทิม ประชาบาํรุง ครู ดอกรัก เทียนอาํไพ

10050 เด็กชาย ธิดารันต ์ สุขอนนัต์ ประชาบาํรุง

10051 เด็กชาย ภาวชิ หมากผิน ปัญญาศกัดิ์ นาย วงศกร ธวชัสุภา

10052 เด็กชาย จิณณวชั แซ่จิว ปัญญาศกัดิ์ วา่ที่ ร.ต.เชาวลิต ป้อมอาษา

10053 เด็กชาย ณฐัวฏัฏ์ ปัญญาพรมณี ปัญญาศกัดิ์

10054 เด็กชาย พีรพร พิพฒัน์วฒุิพงศ์ ปิยะจิตวทิยา นาย ธรรมรัตน์ พิริยานสรณ์

10055 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ประสาธน์กิจจากร ปิยะจิตวทิยา น.ส. ญาณิศา สายสุวรรณ

10056 เด็กชาย กฤตภคั ขนัติอาคม ปิยะจิตวทิยา

10057 เด็กชาย ภควตั ทองเกิด เผดิมศึกษา นาง สุกญัญา อินทร์สิงห์ทอง

10058 เด็กชาย ภูมิรพี ขนุดี เผดิมศึกษา น.ส. ทกัศิณา ธาดาจร                                            

10059 เด็กหญิง ธนัยนนัท์ จงรักษธ์นกิจ เผดิมศึกษา

10060 เด็กหญิง สร้อยเพชร แตงโสภา พญาไท นาง เพชรี เหลืองไตรรัตน์
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เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั
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ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

10061 เด็กชาย ธนวฒัน์ ชูโต พญาไท นาง ดวงเดือน เงินบาท

10062 เด็กหญิง ณฎัฐสิริ งามสิริเดชาวงศ์ พญาไท

10063 เด็กหญิง ปิยะธิดา รอดทอง พระตาํหนกัสวนกหุลาบ นาย ปกรกฤต พรรณวงศ์

10064 เด็กหญิง ดลพร ชื่นฤทยั พระตาํหนกัสวนกหุลาบ

10065 เด็กหญิง กรรณิการ์ แสนทา้ย พระตาํหนกัสวนกหุลาบ

10066 เด็กหญิง ณภทัร พลูศิริ พระมารดานิจจานุเคราะห์ น.ส. องัสุมารินทร์ พงศาปาน

10067 เด็กชาย จิรวฒัน์ อมรโอภาสเสถียร พระมารดานิจจานุเคราะห์

10068 เด็กชาย ภาคิน โทวระ พระมารดานิจจานุเคราะห์

10069 เด็กชาย วรพล ทาสา้ว พระหฤทยัคอนแวนต์ น.ส. ดาริกา โชคเจริญวานิช

10070 เด็กหญิง พิรญาณ์ มือชยั3◌ูมิ พระหฤทยัคอนแวนต์

10071 เด็กหญิง เมธิชนา โรจนสมิต พระหฤทยัคอนแวนต์

10072 เด็กชาย อนญัญา ฐานิสสรานุกลู พิพฒันา ครู กานต์ ดุริยะตฤณชาติ

10073 เด็กชาย สุริศา มะโนชยั พิพฒันา ครู ขนิษฐา เจริญชาติ

10074 เด็กชาย ชนฐัพงษ์ พทุธรัตนมณี พิพฒันา

10075 เด็กหญิง ศศิพร เสารักษา พิมลวทิย์ น.ส. อจัฉรา กาญจนกนัติ

10076 เด็กหญิง ตวนัวาด สีมาโรจน์ พิมลวทิย์ น.ส. นิตยา เหลาคาํ

10077 เด็กหญิง ศิลป์ภิรมย์ ชื่นศิลป์ พิมลวทิย์

10078 เด็กหญิง ณฎัฐา นกลูเจริญ มหาวรีานุวตัร นาง มณีรัตน์ โฮมละคร

10079 เด็กหญิง รัชนีวรรณ วงษล์า มหาวรีานุวตัร นาง สิริพร พระประเสริฐ

10080 เด็กชาย นนัทกร ชินวงษ์ มหาวรีานุวตัร

หนา้ที ่4
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10081 เด็กหญิง จิรัชญา ลายเลิศ มาแตร์เดอีวทิยาลยั นาง เสาวนีย์ ชี

10082 เด็กหญิง ลลิล หมั้นทรัพย์ มาแตร์เดอีวทิยาลยั น.ส. อภิสรา คณาภิบาล

10083 เด็กหญิง ทิพยน์ที สิทธิประศาสน์ มาแตร์เดอีวทิยาลยั

10084 เด็กหญิง สวติตา แกว้สิริ มีนบุรี น.ส. วารุณีย์ ปานกรด

10085 เด็กหญิง ศุภสรา ไตรพิทยากลุ มีนบุรี นาง นิวาส ทางาม

10086 เด็กหญิง วรีดา หวงัปัญญา มีนบุรี

10087 เด็กชาย รณกร เฉลิมแสน ยวุทูตศึกษา ครู สุภาพ อาํพินธ์

10088 เด็กหญิง ปิยากร สิริกาญจน์ ยวุทูตศึกษา

10089 เด็กชาย ณฐัว์ฒัน์ เอี่ยมสูงเนิน ยวุทูตศึกษา

10090 เด็กชาย ศิริวฒัน์ เหง่าศรี แยม้สอาด นาง ยพุดี มัง่มี

10091 เด็กหญิง ญาณิศา บุญศิริ แยม้สอาด นาง สาํเริง นุตวงษ์

10092 เด็กหญิง อาราดา ส่งพฒันายทุธ แยม้สอาด

10093 เด็กชาย จนัจิรา บุญธรรม รัตนราษฏร์บาํรุง ครู ศิวานนัท์ สงัขท์อง

10094 เด็กชาย จิราพร วฒันดามยั รัตนราษฏร์บาํรุง ครู สุภา อินทร์พรหม

10095 เด็กชาย พิมพพ์นา สุขประสิทธิ์ รัตนราษฏร์บาํรุง

10096 เด็กชาย ศุภวชิญ์ จิระเดชะ ราชวนิิต นาง ยพุิน จิตรจาํนงค์

10097 เด็กหญิง ศุภลกัษณ์ บุญเผือก ราชวนิิต น.ส. กมลวรรณ ฝั้นจะขา

10098 เด็กหญิง รุฑีฆมัพร สงสาป ราชวนิิต

10099 เด็กหญิง  ศศิณฏัฐ์  กฤตยาวฒันชยั ราชินี น.ส. พิรานนัท์  ตั้งกิจเชี่ยวชาญ

10100 เด็กหญิง  ณิชาภทัร  นามนยั ราชินี นาง ลาํดวน  ปางวสิุทธิวงศ์
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10101 เด็กหญิง  ธญัวรัตม์  วริิยจารี ราชินี

10102 เด็กหญิง กมลทิพย์ ทองเทพ ราษฎร์บูรณะ(มูฮาํหมดัอุทิศ) นาง นิภาพร พนูสินววิฒัน์

10103 เด็กหญิง ขวญัจิรา เกตุนคร ราษฎร์บูรณะ(มูฮาํหมดัอุทิศ) นาย สรายทุธ ใจเอื้อ

10104 เด็กหญิง ชลนิชา วบิูลเพง็ ราษฎร์บูรณะ(มูฮาํหมดัอุทิศ)

10105 เด็กชาย ปิยากร กาดนอก ฤทธิยะวรรณาลยั นาย นเรศ เหมนาไลย

10106 เด็กชาย ธีธชั บุญประเสริฐชยั ฤทธิยะวรรณาลยั นาง พรทนา นาเสงี่ยม

10107 เด็กหญิง ณพิชญา ต่ออินทร์ ฤทธิยะวรรณาลยั

10108 เด็กหญิง พลอยชมพู ป้อมแสนศรี ลาซาล นาย สุนทร ศรีจนัทร์

10109 เด็กหญิง อรนลิน สารีคาํ ลาซาล นาง ปิยะนนัท์ ตนัสุวงษ์

10110 เด็กหญิง อนนัตญา นวพลพฒันา ลาซาล

10111 เด็กชาย ภูริณฐั วชัรอาํไพวณัย์ เลิศหลา้ นาง จนัทิมา ทาพล

10112 เด็กชาย สิรวชิญ์ ประมวลญาติ เลิศหลา้ นาย ภากรณ์ รัตธิจนัทา

10113 เด็กหญิง ปรีญาพร วฒันาสจัจา เลิศหลา้

10114 เด็กชาย ปาฌสัม ์ ยนัตเ์จริญ เลิศหลา้ ถนนเกษตร-นวมินทร์ นาง นงลกัษณ์   ลาวงั

10115 เด็กหญิง สิรภรณ์กลุ กลิ่นสุคนธ์ เลิศหลา้ ถนนเกษตร-นวมินทร์ น.ส. ปานทิพย ์ กล่อมรัมย์

10116 เด็กชาย ลภสั  วงัศิริไพศาล เลิศหลา้ ถนนเกษตร-นวมินทร์

10117 เด็กชาย ชุติธชั ศฤงคารินทร์ เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก น.ส. มนฑนสั อกัษรกลุ

10118 เด็กชาย ณฎัฐธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก

10119 เด็กหญิง สุพิชชา พนูผล เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก

10120 เด็กหญิง ณฐันนัท์ จุลภกัดี วฒันาวทิยาลยั น.ส. สุรีรัตน์ ทิมินกลุ
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10121 เด็กหญิง ธนภร สุวรรณธรรมา วฒันาวทิยาลยั น.ส. อรทยั หงษท์อง

10122 เด็กหญิง ปิ่นมนสั จรรยงค์ วฒันาวทิยาลยั

10123 เด็กชาย บูรพา รูปวเิชียร วดับางเตย น.ส. วรางคณา วภิาคะ

10124 เด็กชาย ชยานนท์ ถูกตอ้ง วดับางเตย น.ส. สุปราณี สูงรัง

10125 เด็กหญิง ภาวณิี พรานป่า วดับางเตย

10126 เด็กชาย พทันนัท์ พุม่ทอง วดับางพลีใหญ่ใน ครู ลาวลัย์ นาคเนียม

10127 เด็กชาย ณฐัณิชา คาํกลุ วดับางพลีใหญ่ใน ครู ประชา สาํโรงลุน

10128 เด็กชาย นนัทิชา ชยัโสภิตวรกลุ วดับางพลีใหญ่ใน

10129 เด็กหญิง กชกร ศรียะลา วดัม่วง ครู ภทัรพร เบญจโกศลปรีชา

10130 เด็กชาย พนัธวชั ศุภจริยาพงศ์ วดัม่วง

10131 เด็กชาย ปรียาภทัร สุวรรณวฒัน์ วดัม่วง

10132 เด็กชาย ปาณิสรา พวงคาํ วดัอุดมรังสี ครู เพญ็ศรี เกียรติถนอมกลุ

10133 เด็กชาย วนนัยา คงนะ วดัอุดมรังสี ครู ลลัลนา บวัศรี

10134 เด็กชาย ปรางคท์ิพย์ เกิดจตรัส วดัอุดมรังสี

10135 เด็กหญิง ปิยะธิดา นนทภา วาสุเทวี นาง วราภรณ์ เยน็นุ่ม

10136 เด็กหญิง ชวศิา ศรีขจร วาสุเทวี น.ส. กรรณิภา เมืองแกว้

10137 เด็กหญิง เตม็ฟ้า อุมารี วาสุเทวี

10138 เด็กหญิง อนญัญา กองกหุลาบ ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ น.ส. จิรปรียา ขนัทะชา

10139 เด็กหญิง พรพิมล กนัจนัวงศ์ ศรีเอี่ยมอนุสรณ์

10140 เด็กหญิง นนัทณรัตน์ แช่มสอาด ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
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10141 เด็กหญิง บุญญากร ประสานเกตุ ศิริเพญ็ นาง พรทิพา มัน่คง

10142 เด็กหญิง พรนลทั พดุซอ้น ศิริเพญ็ นาง บูรภา ผลประสิทธิ์

10143 เด็กชาย วรชยั ไชยโย ศิริเพญ็

10144 เด็กชาย ปัณณ์ ถนอมบูรณ์ สยามสามไตร น.ส. ณหทยั ยิม้ทบัทิม

10145 เด็กชาย ณภพ เปียซื่อ สยามสามไตร น.ส. ชลธิชา หงษา

10146 เด็กหญิง ปริมญาดา บุญจิตร สรรพาวธุวทิยา นาย สญัญาลกัษณ์ หงษอ์ินทร์

10147 เด็กหญิง ธญัจิรา บุญเทพ สรรพาวธุวทิยา นาง พรรณา พยคัฆชาติ

10148 เด็กหญิง กมลชนก ไชยรบ สรรพาวธุวทิยา

10149 เด็กหญิง ธนภรณ์ คาํฤาชา สนัติสุขวทิยา นาย ประพนธ์ เกษร

10150 เด็กหญิง สุพิชญน์นัท์ สุวรรณภาดล สนัติสุขวทิยา นาย ปรีชา มะโนสกลู

10151 เด็กชาย พรหมศกัดิ์ ทิพยม์าลยม์าศ สนัติสุขวทิยา

10152 เด็กชาย พสักร รชตะววิริรธน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ครู พฒัน์นรี มูลปา

10153 เด็กชาย พิชญุตม์ อริยชาญศิลป์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ครู รัฐธนินท์ วรสิทธิสิทธิ์

10154 เด็กชาย พนิต มงักรพานิชย์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม

10155 เด็กชาย ติณณ์ จนัทรา สาธิตพฒันา น.ส. ไพลิน ชยามาศ

10156 เด็กชาย พศวรี์ ลีตระการ สาธิตพฒันา น.ส. ชมนภสั อุบลเจริญ

10157 เด็กหญิง จินตจ์ุฑา จรัสสุขสวสัดิ์ สาธิตพฒันา

10158 เด็กชาย พิสิษฐ์ โพธิ์ไพงาม สาธิตละอออุทิศ น.ส. กลุธิดา ทุ่งคาใน

10159 เด็กชาย ธนชัชา สาํราญวานิช สาธิตละอออุทิศ น.ส. นนทกานต์ คงเกิด

10160 เด็กชาย อจัฉริยาพร วริิยะขตัติยาภรณ์ สาธิตละอออุทิศ
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10161 เด็กหญิง พชัร์พิชา เลิศวสิิฐพล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันา น.ส. เพญ็ศิริ ศิลอุตตมะบูชา

10162 เด็กหญิง พบพร ตั้งบุญสุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันา น.ส. มุทิตา จีนอิ่ม

10163 เด็กชาย ชยัพฒัน์ แสนกมล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันา

10164 เด็กชาย วชัรียา เกิดบาํรุง สารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่ น.ส. นนัทธ์ีรา หนูขาว

10165 เด็กชาย ศิวชั ศุภวรรธนะวงค์ สารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่ นาง ปาลิดา นิธิศวรดา

10166 เด็กชาย สุริยฉาย พสัดร สารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่

10167 เด็กหญิง ขวญัขา้ว ศรีจุนจนัทร์ สารสาสน์วเิทศมีนบุรี น.ส. จินดารัตน์ สุขยิง่

10168 เด็กหญิง พิชญธิดา แกว้สุวรรณ สารสาสน์วเิทศมีนบุรี

10169 เด็กชาย ชวกร กาญจนพิณพงศ์ สารสาสน์วเิทศมีนบุรี

10170 เด็กหญิง กนัยารัฐ กาํจดัภยั สุขฤทยั นาย วริุฬห์วชัร จิตตช์ื่น

10171 เด็กหญิง ภควดี บวัมาศ สุขฤทยั น.ส. นุชนาฎ คงแป้น

10172 เด็กชาย พชรพล ชีวโรจน์ฐากรู สุขฤทยั

10173 เด็กหญิง ภทัรานิษฐ์ พุม่นิล เสสะเวชวทิยา นาย ฐานนัดร์ ภกัดี

10174 เด็กหญิง อภิชญา เรืองคีรีอญัญะ เสสะเวชวทิยา นาย บุญธรรม เหลืองธนพลกลุ

10175 เด็กหญิง จารุกญัญ์ จอราเซีย เสสะเวชวทิยา

10176 เด็กชาย ปุณณวชิ ตั้งสิริสถิตวงศ์ แสงโสม น.ส. วนันา สุทธิสยั

10177 เด็กหญิง นวลกมล พว่งพลู แสงโสม น.ส. รุ่งกาญจณ์ แกว้ศิริ

10178 เด็กชาย สมชัญ์ ภมรกลู แสงโสม

10179 เด็กชาย กลัยณฏัฐ์ โอษธีศ แสงอรุณ ครู สมโภช รักษาวงศ์

10180 เด็กชาย บดินทร์ วฒันเรืองฤทธิ์ แสงอรุณ ครู ธนวรรณ รักยงค์
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ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

10181 เด็กชาย ธาวนิ กิตติพงศพ์ิทยา แสงอรุณ

10182 เด็กหญิง ฉตัรระพี สุขมี โสมาภานุสสรณ์ นาย วรพงษ์ คาํแป้น

10183 เด็กหญิง ธนชัพร ปวติรปก โสมาภานุสสรณ์ นาย วสุศกัดิ์ วงธรรม

10184 เด็กหญิง ญาดา นุประดิษฐ์ โสมาภานุสสรณ์

10185 เด็กหญิง สิริกร ศรีวริมย์ โสมาภาพฒันา น.ส. องัคณี สระบวั

10186 เด็กหญิง บุญชิตา ศรีวงศง์าม โสมาภาพฒันา

10187 เด็กหญิง รชดา ขนุทิพย์ โสมาภาพฒันา

10188 เด็กชาย ธีรัตม์ บุญทา อนุบาลทองสตา ครู ดาลดั แกว้บวัพนัธ์

10189 เด็กชาย ธนภูมิ ขนุโย อนุบาลทองสตา นาย สุริยนัต์ รุ่งนํ้ าคาํ

10190 เด็กชาย พีรภทัร์ นามบุญลา อนุบาลทองสตา

10191 เด็กชาย กฤตกานต ์ ดาํรงพิงคสกลุ อสัสมัชญัธนบุรี นาย นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ

10192 เด็กหญิง พชัชาภา  สมัพนัฒนวรชยั อสัสมัชญัธนบุรี

10193 เด็กหญิง พิมพน์ิภา จรูญวฒุิธรรม อสัสมัชญัธนบุรี

10194 เด็กชาย กฤษณพร โสตถิพนัธุ์ อสัสมัชญัแผนกประถม น.ส. เพชรรัตน์ ชมจนัทร์

10195 เด็กชาย ชยพทัธ์ จารุชยันนัท์ อสัสมัชญัแผนกประถม นาง สุดาพร พรหมนิมิตร

10196 เด็กชาย ปภงักร ศรีระษา อสัสมัชญัแผนกประถม

10197 เด็กชาย เด็กชายอคัรวทิย์ เรืองศิริ อาํนวยพิทยา นาย เฉลิม เสร็จกิจ

10198 เด็กชาย เด็กชายพสธร นาละคร อาํนวยพิทยา

10199 เด็กชาย เด็กชายสวติต์ โตะ๊กู อาํนวยพิทยา

10200 เด็กชาย ตรีบูรณ์ ธรรมชยั วรีศิลป์ นาง ศศิวมิล ทองมา

หนา้ที ่10



เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั

 ชื่อ - สกลุ ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ลายมือชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขัน "ประวตัศิาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

10201 เด็กชาย พงษส์รรค์ จรัสโอฬาร วรีศิลป์ นาย วสิุทธิ์ พรทววีฒัน์

10202 เด็กหญิง พิชามญชุ์ วงศธ์นทรัพย์ วรีศิลป์

10203 เด็กชาย ธชัชาภทัร ดิษสกลุ อนุบาลตน้กลา้ น.ส. ประภสัสร ดิษสกลุ

10204 เด็กหญิง ธวลัรัตน์ ปิ่นทอง อนุบาลตน้กลา้ นาย คมธชั สินสวสัดิ์

10205 เด็กหญิง ลกัษิกา ตนัวฒันเสรี อนุบาลตน้กลา้

10206 เด็กหญิง สุทธพิมพพ์ร สุวฒันากลุกิจ เซนตห์ลุยส์   ฉะเชิงเทรา นาง สมฤดี คาํศรี

10207 เด็กชาย รัตนธรรม ธรรมชูเชาวรัตน์ เซนตห์ลุยส์   ฉะเชิงเทรา น.ส. ขนิษฐา รัตตะมณี

10208 เด็กชาย ชวลัวทิย์ ปัญญาดี เซนตห์ลุยส์   ฉะเชิงเทรา

10209 เด็กหญิง สุธนี ลิ้มปิติพาณิชย์ สาธิต "พิบูลบาํเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา นาง อรัญญา เซียวประเสริฐ

10210 เด็กหญิง กระจ่างจนัทร์ พงศก์ิตติวบิูลย์ สาธิต "พิบูลบาํเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา น.ส. วรธมน อามาตยค์ง

10211 เด็กชาย ศุภกร แดงพยนต์ สาธิต "พิบูลบาํเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา

10212 เด็กชาย เมธิกร สุขเสนา อนุบาลชลบุรี นาย ศิรินทร์ เวชวงษ์

10213 เด็กหญิง ภาพร มากทรัพย์ อนุบาลชลบุรี น.ส. ณฏัฐิญา เจียรพฒันากิจ

10214 เด็กหญิง นนัทิกานต์ หอมชู อนุบาลชลบุรี

10215 เด็กหญิง พิมพพ์ิสุทธิ์ กํ่าพิชยั อนุบาลพนสัศึกษาลยั นาง แกว้ใจ สุวรรณ

10216 เด็กหญิง เบญจพร นามเหมาะ อนุบาลพนสัศึกษาลยั นาง สุชาดา ทองขดั

10217 เด็กหญิง ศศิร์อร สิริสุภทัรพงศ์ อนุบาลพนสัศึกษาลยั

10218 เด็กชาย กฤตภาส ชินศิริวฒันา อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี น.ส. มะยเุรศ วรรณเกษม

10219 เด็กชาย วฒันศิลป์ อศัวนนทว์วิฒัน์ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นาย ณฐัปภสัร์  จนัทร์ศรี

10220 เด็กหญิง ปิยธิดา อุดม อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

หนา้ที ่11



เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั

 ชื่อ - สกลุ ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ลายมือชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขัน "ประวตัศิาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

10221 เด็กชาย ธนเดช กาญจนรัตน์ บูรณะรําลึก (แผนกประถม) น.ส. รวยรื่น แกว้ประชุม

10222 เด็กหญิง พรปวณี์ ทองสม บูรณะรําลึก (แผนกประถม) นาง สุภาวดี แสงจนัทร์

10223 เด็กชาย กฤษฎากร ชูเมือง บูรณะรําลึก (แผนกประถม)

10224 เด็กชาย เบญญาดา ใจเพช็ร ยอแซฟอุปถมัภ์ ครู อรอนงค์ กรงทอง

10225 เด็กชาย มาตาห์ นิษุณะรัตน์ ยอแซฟอุปถมัภ์ ครู สญัญา จาํปาขอม

10226 เด็กชาย พงศธร ประกฤติพงศ์ ยอแซฟอุปถมัภ์

10227 เด็กหญิง พทุธิมา สุขสมวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) น.ส. ภทัรา แกว้พิจิตร

10228 เด็กหญิง อญัอานนัท์ องัคสยาวฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) น.ส. สุมลฑา ลิ้มนุชสวาท

10229 เด็กชาย ญาณพฒัน์ พลูเทพ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)

10230 เด็กชาย ปัณณกฤษฎ์ ทองคาํ สุคนธีรวทิย์ ครู อิทธิรักษ์ ปาลวฒัน์

10231 เด็กชาย แพรวา ผอ่งกมล สุคนธีรวทิย์ ครู ปพนวชั ปิยะพนัธ์

10232 เด็กชาย อภิสรา ชุมพล สุคนธีรวทิย์

10233 เด็กหญิง ชญาดา อนุเอกจิตร อนุบาลนครปฐม ครู จนัทราภรณ์ ถิระวนัธุ์

10234 เด็กหญิง ชมพนูุท แดงบรรจง อนุบาลนครปฐม ครู สนัธณี โชติช่วง

10235 เด็กหญิง กิตติยา กนับุญมา อนุบาลนครปฐม

10236 เด็กชาย ชญัญา จนัทรวฒันาวณิช อนุบาลสุธีธร ครู สุมาลี ลดัดากลม

10237 เด็กชาย บุญยาพร บุญจนัทร์ อนุบาลสุธีธร ครู สมพร อินบวั

10238 เด็กชาย จิณณาภา บุญประคอง อนุบาลสุธีธร

10239 เด็กชาย ชิษณุชา ทิมนิ่ม ประชาอุปถมัภ์ นาง ปาริชาติ เรืองนาม

10240 เด็กหญิง นริศรา ตาลสิทธิ์ อนุชนวฒันา นาง วภิารัตน์ สิทธิชาติ

หนา้ที ่12



เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั

 ชื่อ - สกลุ ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ลายมือชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขัน "ประวตัศิาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

10241 เด็กหญิง ศิราภรณ์ ชาวบา้นคอย อนุชนวฒันา นาง อารียล์กัษณ์ ฉิมสอน

10242 เด็กหญิง ภทัราภรณ์ นะมะหุต อนุชนวฒันา

10243 เด็กหญิง ฑิตฐิตา วงษน์ิ่ม อนุบาลนครสวรรค์ นาง เบญจพร สิงห์โตทอง

10244 เด็กชาย รัฐกิตติ์ รัฐศกัดิ์นิชากลุ อนุบาลนครสวรรค์ น.ส. รุ่งนภา พุม่ศรี

10245 เด็กชาย อธิชชั สุทธิ อนุบาลนครสวรรค์

10246 เด็กหญิง พีรยา มูสิกอุปถมัภ์ กสิณธรเซนต ์ปีเตอร์ นาย พีรพงษ์ จอ้ยชารัตน์

10247 เด็กหญิง อิสรีย์ วงคเ์ดชานนัท์ กสิณธรเซนต ์ปีเตอร์ นาง วมิลรัตน์ ลุนสอน

10248 เด็กชาย ปิยบุตร กงัวานกิจวาณิช กสิณธรเซนต ์ปีเตอร์

10249 เด็กชาย กชพงศ์ กลิ่นขจร พระหฤทยันนทบุรี น.ส. พิณชฎา มลิลา

10250 เด็กชาย ศิวชั วฒันธญัญการ พระหฤทยันนทบุรี นาง แกว้ตา กองสี

10251 เด็กหญิง ภคัจิรา แตม้สี พระหฤทยันนทบุรี

10252 เด็กหญิง สิรินดา แสนโซง้ ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ครู สมถวลิ เดชเสถียร

10253 เด็กหญิง พรพรรณ พว่งมา ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ครู อมรา เพชรแผศ่รี

10254 เด็กหญิง ฌาลิสา มนาคม ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

10255 เด็กหญิง ภณัฑิลา เปรี้ยวประสิทธิ์ อนุบาลนนทบุรี

10256 เด็กชาย ธนพร ศรีสิงห์ อมัพรไพศาล ครู พรทิพย์ วฒันศิริเดชา

10257 เด็กชาย พิมชนก วษิณุนรานนท์ อมัพรไพศาล ครู เปมิกา นิลรังษี

10258 เด็กชาย ฆฤน อมรวริิยะกลุ อมัพรไพศาล

10259 เด็กชาย ชชัธร สุดสาย โชคชยัรังสิต ครู จรรยา หนูตอ

10260 เด็กชาย ณชัพล สวสัดิ์นที โชคชยัรังสิต ครู วะนิดา แกว้กู่
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เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั
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ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

10261 เด็กหญิง ศศิภา ชยเดชบาํรุง โชคชยัรังสิต

10262 เด็กชาย อุปรากร อุปละ แยม้สอาดรังสิต น.ส. ภคินี ทุ่งสุกใส

10263 เด็กชาย โยธิน ศรีนุติทรัพย์ แยม้สอาดรังสิต น.ส. จิราภา ทนุศิริกลุ

10264 เด็กหญิง ณิชา เอื้อตระกลู แยม้สอาดรังสิต

10265 เด็กชาย รฐนนท์ คุุโรวาท สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต นาง ลาวณัย์ สมิธ

10266 เด็กชาย กรวชิญ์ ป สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต นาง พวงแกว้ วทินีย์

10267 เด็กหญิง อยัยา ชโยธิน สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต

10268 เด็กหญิง ชญาดา จิตรักษ์ เทศบาสวดัสุธาโภชน์ นาง อาํพร ฤกษเ์กษม

10269 เด็กหญิง ศศิกานต์ เกตุฉตัร เทศบาสวดัสุธาโภชน์ นาย มนตรี สญัญากร

10270 เด็กหญิง ขวญัชนก มีวงศส์ม เทศบาสวดัสุธาโภชน์ 

10271 เด็กชาย ศุภพิชญ์ ชยัชิตาทร ประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา น.ส. ชลลดา อ่อนพนัธุ์

10272 เด็กหญิง พิมพป์วณี์ เสือประเสริฐ ประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา น.ส. ดาวรุ่ง ฤทธิ์บาํรุง

10273 เด็กหญิง ธนวรรณ อารีย์ ประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

10274 เด็กหญิง ศุภานนั ตนัติจารุกร โรจนวทิยม์าลาเบี่ยง นาง ธนพร เสมาคง

10275 เด็กหญิง ศุภาพิมพ์ ตนัติจารุกร โรจนวทิยม์าลาเบี่ยง นาง พิศฎา ศกัดิ์ประเสริฐ

10276 เด็กชาย ศุภวชิญ์ ปานทบัทิม โรจนวทิยม์าลาเบี่ยง

10277 เด็กหญิง ธีราพร เกลี้ยงกมล เทศบาลวดัโขดทิมทาราม น.ส. อาํพรรัตน์ กรุาช

10278 เด็กหญิง ศศินนัท์ สีสมโภชน์ เทศบาลวดัโขดทิมทาราม น.ส. แสงทอง ปัญโญ

10279 เด็กชาย นวพล พฒุหอม เทศบาลวดัโขดทิมทาราม

10280 เด็กหญิง ชลิตา บาํรุงรัตน์ เทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล นาง สมาพร กอเซ็ม
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เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั
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10281 เด็กหญิง พรไพลิน โพธิสตัย์ เทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล น.ส. กมลเนตร หาสุข

10282 เด็กชาย สุพจน์ อรรถกรวรรธนะ เทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล

10283 เด็กชาย อชิตพล โหมดเกษม สาธิตเทศบาลนครระยอง(วดัตรีรัตนาราม) น.ส. สุพตัรา กลิ่นขจร

10284 เด็กชาย พศิน ธรรมราช สาธิตเทศบาลนครระยอง(วดัตรีรัตนาราม) น.ส. ยภุารัตน์ หน่ออ่อน

10285 เด็กชาย ชนาธิป เมณฑก์ลู สาธิตเทศบาลนครระยอง(วดัตรีรัตนาราม)

10286 เด็กหญิง พิมพช์นก บูรณะอุดม อนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วดัหวายกรอง) น.ส. บุณยนุช ด่านนคร

10287 เด็กหญิง ปนดัดา กล่อมไธสง อนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วดัหวายกรอง) น.ส. กรองกานต์ หามฤทธิ์

10288 เด็กหญิง นิชาภา บุญปลื้ม อนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วดัหวายกรอง)

10289 เด็กชาย เตชิน วสิุทธิ์ดวงดุษดี อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง น.ส. กิ่งกาญจน์ เวชทรัพย์

10290 เด็กหญิง ปูริดา ใจสบาย อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง น.ส. วชัริกา สุวรรณเวยีง

10291 เด็กหญิง ธนาภา วงศส์วสัดิ์ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

10292 เด็กหญิง ณฐักฤตา สทัธาสุจริตกลุ อนุบาลระยอง นาง จงดี จนัทร์สาคร

10293 เด็กหญิง พทุธิมา ประกอบชาติ อนุบาลระยอง น.ส. ทศันีย์ สาํเภาเพช็ร์

10294 เด็กหญิง ณฐัชยา กลบัเกลื่อน อนุบาลระยอง

10295 เด็กชาย ธราเทพ อภิชาตบุตร ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา น.ส. ศิริพร พลูละเอียด

10296 เด็กหญิง ณฐัณิชา ทิมเมือง ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา นาย กฤษฎา อยูด่ี

10297 เด็กหญิง ภาอุษา จรรยาเมตตากลุ ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา

10298 เด็กชาย ชยางกรู นิลประเสริฐ แยม้วทิยการ นาง ลดัดา นอ้ยประสิทธิ์

10299 เด็กหญิง ชฏาธาร จนัทร์ลา แยม้วทิยการ น.ส. ชื่นฤทยั จีนรอด

10300 เด็กหญิง พรรณธร ใบศกัดิ์ แยม้วทิยการ
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10301 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เชาวว์ตัร์ อนุบาลราชบุรี นาย ฐิติวชัร นพชัชยตุพงศ์

10302 เด็กหญิง พิมพล์ภทัร สะนะพนัธ์ อนุบาลราชบุรี นาง หฤทยั เพลากรณ์

10303 เด็กชาย เฉลิมราชย์ อาจธญักรณ์ อนุบาลราชบุรี

10304 เด็กชาย ณพงศ์ ณีรัตนพนัธุ์ อุดมวทิยา นาง ปอล ดวงดีมีศกัดิ์

10305 เด็กหญิง ณิชชญาณ์ คลา้ยสถาพร อุดมวทิยา นาย วเิชษฐ เขตวริะการณ์

10306 เด็กชาย ศรวณั วจิิตรวรญาณ อุดมวทิยา

10307 เด็กหญิง สรัลพร หว้ยลึก อนุบาลลพบุรี นาง ศรีรัตน์ พลูผล

10308 เด็กหญิง อมรัตน์ ฉาบเพชร์ อนุบาลลพบุรี นาง สุนีย์ มากหมู่

10309 เด็กหญิง กฤติญา แกว้ศรีงาม อนุบาลลพบุรี

10310 เด็กหญิง โชติกา ไชยวงศา อนุบาลสกลนคร นาง นภตัสร แกว้กาํพล

10311 เด็กหญิง ณฐันิชา วฒันาพินิจสาคร อนุบาลสกลนคร นาง รัชนีวลัย์ ขาวสะอาด

10312 เด็กชาย ชนุตมส์ิทธิ หลิน ศรีสวา่งวงศ์ นาย สุทธิพร วยิโุยธิน

10313 เด็กหญิง ณฏัฐา ชุติจิรนาถ ศรีสวา่งวงศ์

10314 เด็กชาย ณฐันนท์ งามขาํ ศรีสวา่งวงศ์

10315 เด็กหญิง นนัทส์ิณี รบกลา้ สุวรรณวงศ์ น.ส. กิตติมา วรรณศรีจนัทร์

10316 เด็กหญิง อภิสมยั เสมอวงศ์ สุวรรณวงศ์ น.ส. วาสนา มากมา

10317 เด็กหญิง ชญัญา เรืองคลิ้ง สุวรรณวงศ์

10318 เด็กชาย พิมดา ก่อเกียรติพิทกัษ์ อนุบาลสาธิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ครู ซูฮยัมี สะละมะ

10319 เด็กชาย ตอ้งครรลอง พงศส์ุทธิคุณ อนุบาลสาธิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

10320 เด็กชาย ชกรณ์เกียรติ ปิตารังสีกลุ อนุบาลสาธิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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10321 เด็กหญิง ภคพร วเิชียร ทรงวทิยาเทพารักษ์ น.ส. ทศันาวลยั อินทร์ยา

10322 เด็กหญิง ปาริฉตัร เขียวเทศ ทรงวทิยาเทพารักษ์ น.ส. ละอองดาว หวลถึง

10323 เด็กหญิง ภคัจิรา ดารักษ์ ทรงวทิยาเทพารักษ์

10324 เด็กหญิง สุกฤตา พุม่พวง ปากคลองมอญ นาย มะเดื่อ ฉายฉลาด

10325 เด็กชาย พิทยา เอี่ยมลกัษณ์ ปากคลองมอญ นาย ชาํนาญ โพธิ์เอม

10326 เด็กชาย ธนกฤต ปะวะโน ปากคลองมอญ

10327 เด็กชาย ณฎัฐ์ ศิลประเสริฐ สารสาสน์วเิทศสุวรรณภูมิ น.ส. วชินนัท์ นนัทะ

10328 เด็กหญิง ณชัชา สกลุณี สารสาสน์วเิทศสุวรรณภูมิ

10329 เด็กชาย จินต์ สาํอางค์ สารสาสน์วเิทศสุวรรณภูมิ

10330 เด็กชาย ปณยักร มุทธาจรัสกลุ สุขเจริญผล น.ส. กรรณิการ์ มีแสงพนัธ์

10331 เด็กชาย ณฐัพล บุญมาก สุขเจริญผล น.ส. ปริยากร ชยับุรม

10332 เด็กหญิง ณปภา หอมจนัทร์ สุขเจริญผล

10333 เด็กหญิง ชลธิชา แซ่เตีย สุขเจริญผลแพรกษา น.ส. อรทยั จนัทร์แนม

10334 เด็กชาย ชินกฤต คาํพวง สุขเจริญผลแพรกษา น.ส. วภิาวรรณ บุตรศรี

10335 เด็กชาย ชยัยานนัท์ ศิวลิยั สุขเจริญผลแพรกษา

10336 เด็กชาย กฤตภาส ไชยมนสั อสัสมัชญัสมุทรปราการ น.ส. พรพรรณ กิจธนภทัร

10337 เด็กชาย พีคทิพล ปานหุ่น อสัสมัชญัสมุทรปราการ

10338 เด็กชาย สรสิช คารพานนท์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ

10339 เด็กหญิง นวพร ค่ายเพช็ร เทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม(วฒันรวมวทิยา) น.ส. ยพุเรศ กิยะแพทย์

10340 เด็กหญิง จารุวรรณ ด่อนขาํ เทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม(วฒันรวมวทิยา)
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10341 เด็กชาย ณชัพล เอี่ยมจินดา อนุบาลสมุทรสาคร นาง ปฐมาวดี มูลสา

10342 เด็กหญิง สิริพร จีีรชยัมงคล อนุบาลสมุทรสาคร นาง พิสมยั ชินโคตรพงศ์

10343 เด็กหญิง พรธีรา ศรเดช อนุบาลสมุทรสาคร

10344 เด็กหญิง ณมน ธนธรรมสุนทร อสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ นางสาว รชนุช รัตนสาร

10345 เด็กชาย เติมปิติ อศัวเลิศลกัษณ์ อสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ นางสาว อญัชลี ศรีสุวรรณ์

10346 เด็กหญิง รินรดา เอกภพโยธิน อสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ

10347 เด็กหญิง อชิรญา ศรีสุขดี อนุบาลสระบุรี นาย นพดล โชติกพานิชย์

10348 เด็กชาย วริทธิ์ จนัทร์ลาย อนุบาลสระบุรี น.ส. ผกา วรีะสยั

10349 เด็กชาย คุปต์ เกียรติภราดร อนุบาลสระบุรี

10350 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปินตานา อนุบาลสิงห์บุรี นาง คมขาํ ชูพงษ์

10351 เด็กหญิง ชินสิริ เต่งภาวดี อนุบาลสิงห์บุรี นาง กองแกว้ ศาสตร์สกลุ

10352 เด็กชาย เมธิส รมณีย์ อนุบาลสิงห์บุรี

10353 เด็กชาย สิรวฒุิ พิทกัษช์ยัณรงค์ ศุภลกัษณ์ นาย วฒุิชยั เหล่าเลิศ

10354 เด็กหญิง พชัร์อริญ นาคประเสริฐ ศุภลกัษณ์ นาย บาํรุง กาํลงัมาก

10355 เด็กหญิง จิราภทัร ปานคง ศุภลกัษณ์

10356 เด็กชาย กิตติพศ  แกว้ปลัง่ อนุบาลสุรินทร์ นาง พิสมยั โคตะวรีะ

10357 เด็กหญิง วรณฏัฐ ์  โกศลพฒุิพงษ์ อนุบาลสุรินทร์ นาย ศราวธุ ไชยลาภ

10358 เด็กชาย ปิยกลุ  หลวงยี อนุบาลสุรินทร์

10359 เด็กหญิง ภชัภิชา เลิศจรัสพงศ์ อนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถมัภ)์ น.ส. นนัทนิตย์ เลาหะมงคลรักษ์

10360 เด็กหญิง พรรณดาว คงสมปราชญ์ อนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถมัภ)์ น.ส. นนัทนิตย์ เลาหะมงคลรักษ์

หนา้ที ่18



เลขประจาํตวัสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ

เรียงลาํดบัตามรายชื่อจงัหวดั และสถานศึกษา และเลขประจาํตวั

 ชื่อ - สกลุ ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ลายมือชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขัน "ประวตัศิาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557กลุ่มที ่1  (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3)

10361 เด็กหญิง อรรธจิตฐา เกรียงสิทธิชยั อนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถมัภ)์

10362 เด็กชาย ศุภกร ทองอ่อน อนุบาลอุตรดิตถ์ นาง เสาวภาคย์ ณ ร้อยเอด็

10363 เด็กหญิง สิดาพร พุม่พวง อนุบาลอุตรดิตถ์ นาย ณฐัวฒุิ จดัของ

10364 เด็กหญิง นชัชา นราพินิจ อนุบาลอุตรดิตถ์

10365 เด็กชาย ณภทัร ดอกพิกลุ อนุบาลอุบลราชธานี นาง ลาํเจียก สายหอม

10366 เด็กหญิง อภิลาภา พลูศรี อนุบาลอุบลราชธานี น.ส. จิตราพชัญ์ สุธรรมวนินัท์

10367 เด็กหญิง นวนิดา โชติธนประสิทธิ์ อนุบาลอุบลราชธานี

หนา้ที ่19


