ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๑ ( ๓๓๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๐๐๑ - ๒๐๐๓๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงกชพร ผัสสะผล
เด็กหญิงกชพรรณ คีลี
เด็กหญิงกนกกร ยอดศรี
เด็กหญิงกนกฐิตำ โชตืสวัสดิ์รักษำ
เด็กหญิงกนกพร บัวชื่น
เด็กหญิงกนกรัตน์ วงษ์พะยอม
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยชนะ
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมูล
เด็กหญิงกมลชนก ด้วงจู
เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ชรอินทร์
เด็กชำยกฤตนัย ฤทธิ์เจริญ
เด็กชำยกฤตพัฒน์ บัสทอง
เด็กชำยกฤตยชญ์ พลขันธ์
เด็กชำยกฤษกร บุญวงศ์
เด็กชำยกฤษกร สิงห์ฉลำด
เด็กหญิงกฤษณำ เจนนรำยุทธ
เด็กหญิงกลุภัสสน์ ดลรุ่ง
เด็กหญิงกวินกำญจน์ เธียรธโนปจัย
เด็กหญิงกวินทร์รภำ อนันต์ศุภศักดิ์
เด็กหญิงกษิรำ ศรีทับทิม
เด็กชำยก้องภพ เพิ่มไพศำลสกุล
เด็กชำยก่อหลวง ดีเทียน
เด็กหญิงกัญจ์นภัส ผำสุก
เด็กหญิงกัญจน์อมล เพิ่มคำ
เด็กหญิงกัญญ์พรภัสร์ ตวงสิทธิสมบัติ
เด็กหญิงกัญญำณัฐ เปลี่ยนอำรมณ์
เด็กหญิงกัญญำณัฐ ศรีเกษม
เด็กหญิงกัญญำณี ประทุมพวง
เด็กชำยกัญญำดำ ทรำยแก้ว
เด็กหญิงกัญญำวีร์ แซ่โจว
เด็กหญิงกัญญำวีร์ แตงน้อย
เด็กชำยกันตฤณ เอี่ยมสอำด
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีสลวยกุล
เด็กหญิงกันตินันท์ เกียรติสมบุญสุข
เด็กหญิงกันย์กมล เหลืองรุจินันท์

สถำนศึกษำ
อรรถวิทย์
ชำลีสมุทร
อนุบำลสุพรรณบุรี
วัดประทุมทำยกำรำม
อนุบำลพระสมุทรเจดีย์
อนุบำลลพบุรี
เรบีนำเชลีวิทยำลัย
สุพรรณภูมิ
เปรมประชำวัฒนำ
อนุบำลดำรงรำชำนุสรณ์
ไทยคริสเตียน
เกตุพิชัยวิทยำ สระบุรี
สำธิตฯ
โสมำภำพัฒนำ
ปรีชำนุศำสน์
ศิรินุสรณ์วิทยำ
อนุบำลสกลนคร
แสงโสม
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ ศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรศึกษำ

สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เซนต์ยอแซฟนำแก
ไทยคริสเตียน
ศุภลักษณ์
ตรีวิทยำ
สำธิตกรุงเทพธนบุรี
บ้ำนหนองชุมพล
วัดท่ำเกวียน (สัยอุทิศ)
เทพวิทยำ
กวงฮั้ว
สุขฤทัย
อนุบำลวัดนำงนอง
สุขเจริญผล
สำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)
แสงอรุณ
มีนประสำทวิทยำ
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
นครศรีธรรมรำช
สมุทรปรำกำร
ลพบุรี
เชียงใหม่
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
กำแพงเพชร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สกลนคร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
นครนำยก
นครพนม
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบุรี
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๒ ( ๓๓๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๐๓๖ - ๒๐๐๗๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกัลป์ชนัฐ พัววิสิทธิ์
เด็กหญิงกัลยรักษ์ ดีประเสริฐวงศ์
เด็กหญิงกัลยำภรณื เจริญธุระกิจ
เด็กหญิงกำนต์พิชชำ ล้วนสมหวัง
เด็กหญิงกำนต์สิรี ธรรมสำร
เด็กหญิงกำนติมำ ไทรงำม
เด็กชำยกิจพิชญ์ชำญ รังสินธุรัตน์
เด็กหญิงกิตติญำ บุญเพ็ง
เด็กชำยกิตติธัช วงษ์นุ่ม
เด็กหญิงกิตติยำพร สีภำ
เด็กชำยกิตติศักดิ์ สุทธิรัตนำกร
เด็กชำยกิติภพ ศรีแสวงทรัพย์
เด็กหญิงกีรติกำ เนียมพุ่มพวง
เด็กหญิงกีรติกำนต์ บูรณำนุสรณ์
เด็กหญิงกุลนัดดำ ดลผำสุข
เด็กชำยกุลวริศร์ ตันตสวัสดิ์
เด็กหญิงเกศิรินทร์ ศิริเดช
เด็กหญิงเกียวฤดี นันทะไสย์
เด็กหญิงแก้วตำ อินทวงศ์
เด็กหญิงขนิษฐำ กล้ำหำญ
เด็กหญิงขวัญชนก จึงศิริกุล
เด็กหญิงข้ำวแพง ปิยสุทธิ์
เด็กหญิงเขมจิรำ จูมจำ
เด็กหญิงเขมิสรำ พงษ์ทองเจริญ
เด็กหญิงคคนำงค์ หนรุ้ง
เด็กหญิงคณิศร สำรินทร์
เด็กชำยคมกฤช แสนศรี
เด็กหญิงครองขวัญ นำคทอง
เด็กหญิงคัณธรรัตน์ พินพิสิทธิ์
เด็กหญิงคีตภัทร เกอะประสิทธิ์
เด็กชำยคุณำนนท์ อ่อนจันทร์
เด็กชำยจักรินท์ เจียมสูงส่ง
เด็กชำยจักรินทร์ หวังเจริญ
เด็กหญิงจันทนำ ดำวคุณ
เด็กหญิงจันทร์จิรำ อุดทำ

สถำนศึกษำ

จังหวัด

เปรมประชำวัฒนำ
กสิณธรอำคำเดมี่
อุ่นรัก ๒ ภำษำ
พิทักษ์ศิษย์วิทยำ
พระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์
บูรณะรำลึก
ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ
วัดเวตวันธรรมำวำส
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสำรสงเครำะห์
อุดมวิทยำ
อนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
โสมำภำ
วัดท่ำข้ำม
รุ่งเรืองอุปถัมภ์
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
เทศบำล ๒ (วัดช่องลม)
บ้ำนกว้ำงท่ำเยี่ยมศำลำแดง
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วัดสีสุก
มำรีย์วิทยำ
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหิน
อนุบำลรัศมี
พร้อมมิตรพิทยำ
พร้อมมิตรพิทยำ
หัวหมำก
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี

นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สุรำษฎร์ธำนี
อุทัยธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ตรัง
ภูเก็ต
กรุงเทพมหำนคร
ลพบรี
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
ยโสธร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
ประจวบคิรีขันธ์
สระบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ) นครปฐม
กรพิทักษ์ศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
อยู่เย็นวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
พระตำหนักสวนกุหลำบ
กรุงเทพมหำนคร
หัวหินวิทยำลัย
ประจวบคีรีขันธ์
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
ชลบุรี
วัดเวฬุวนำรำม
นครปฐม
วัดบ่อ (นันทวิทยำ) นครปำกเกร็ด ๑
นนทบุรี
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๓ ( ๓๓๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๐๗๑ - ๒๐๑๐๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงจันทรัสม์ สมมำตย์
เด็กชำยจำตุรงค์ สอนภำสิต
เด็กหญิงจำรุพิชญำ ฤทธิสุนทร
เด็กหญิงจำรุลักษณ์ สุวรรณวรดิษฐ์
เด็กหญิงจำรุวรรณ มีทิพย์
เด็กชำยจิณณวัทย์ สุภษร
เด็กหญิงจิดำภำ โพธิ์สุรแสง
เด็กหญิงจิดำภำ หล่อทองคำ
เด็กชำยจิตรกิตติ์ พุ่มพวง
เด็กหญิงจิตรำนุช ตันกิจเจริญ
เด็กหญิงจิตอำรี เจริญผล
เด็กหญิงจินดำรัตน์ ธีระศรีสมบัติ
เด็กชำยจิรเดช บุญปัญญำธนำชัย
เด็กชำยจิรทีปต์ พฤกษ์ภัทรพงศ์
เด็กชำยจิรวศิน วีระกุล
เด็กชำยจิรวัฒน์ ทรัพย์ขุนดอน
เด็กหญิงจิรัชญำ ประชุมจันทร์
เด็กหญิงจิรำพรรณ สมพงศ์
เด็กหญิงจุฑำมณี ศรียำรันต์
เด็กหญิงจุฑำมำศ เทพหยอน
เด็กหญิงจุฬำลักษณ์ วงศิลำ
เด็กหญิงเจนจิรำ ตันนอก
เด็กหญิงเจนจิรำ เทียวประสงค์
เด็กหญิงเจนจิรำ ปัสสำสิงห์
เด็กหญิงเจนจิรำ ลำยละเอียด
เด็กชำยเจษฏำกร เนตรทอง
เด็กหญิงเจียระไน ปัญญะธำรำ
เด็กหญิงฉัตรชนก น้ำดอกไม้
เด็กหญิงฉัตรปวีร์ ทองแท้
เด็กหญิงฉัตรปวีร์ สุขสัมพันธ์
เด็กหญิงชณำภัช ชวศิริกุลฑล
เด็กหญิงชธิดำ ภูมิจันทึก
เด็กหญิงชนกนำถ ตนะทิพย์
เด็กชำยชนกันต์ เลิศอำไพ
เด็กชำยชนธีร์ รักษ์คิด ยืนสุข

สถำนศึกษำ
เด็กสำกล รำมคำแหง
วัดคูยำง
โสมำภำนุสสรณ์
นำนำชำติสิงคโปร์ สุวรรณภูมิ
สฤษดิเดช
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฝ่ำยประถม)
ประถมศึกษำธรรมศำสตร์
สหวิทย์
วัดอัมพวำ
เรบีนำเชลีวิทยำลัย
เด็กสกลนิมิตใหม่
พระหฤทัยดอนเมือง
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
แสงทองวิทยำ
ณ ดรุณ
ท่ำนผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดำ
ชินวร
สำรสสน์วิเทศรังสิต
วัดเวฬุวนำรำม
ปัญญำวิทย์
อนุบำลกำญจนบุรี
เทศบำล ๓ (ยมรำชสำมัคคี)
วัดชนะสงครำม
นิธิปริญญำ
เทศบำล ๒ (วัดช่องลม)
อนุบำลชลบุรี
ตรีวิทยำ
สำธิตฯ
ประชำนิเวศน์
อนุบำลจันทบุรี
สฤษดิเดช
มำรีย์วิทยำ
ศุภลักษณ์ ด่ำนช้ำง
สำยน้ำทิพย์
ณ ดรุณ
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กำแพงเพชร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
ตำก
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
นครปฐม
ตรัง
กำญจนบุรี
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กำแพงเพชร
กรุงเทพมหำนคร
จันทบุรี
จันทบุรี
นครรำชสีมำ
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๔ ( ๓๓๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๑๐๖ - ๒๐๑๔๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๑๐๖
๑
๒๐๑๐๗
๒
๒๐๑๐๘
๓
๒๐๑๐๙
๔
๒๐๑๑๐
๕
๒๐๑๑๑
๖
๒๐๑๑๒
๗
๒๐๑๑๓
๘
๒๐๑๑๔
๙
๒๐๑๑๕
๑๐
๒๐๑๑๖
๑๑
๒๐๑๑๗
๑๒
๒๐๑๑๘
๑๓
๒๐๑๑๙
๑๔
๒๐๑๒๐
๑๕
๒๐๑๒๑
๑๖
๒๐๑๒๒
๑๗
๒๐๑๒๓
๑๘
๒๐๑๒๔
๑๙
๒๐๑๒๕
๒๐
๒๐๑๒๖
๒๑
๒๐๑๒๗
๒๒
๒๐๑๒๘
๒๓
๒๐๑๒๙
๒๔
๒๐๑๓๐
๒๕
๒๐๑๓๑
๒๖
๒๐๑๓๒
๒๗
๒๐๑๓๓
๒๘
๒๐๑๓๔
๒๙
๒๐๑๓๕
๓๐
๒๐๑๓๖
๓๑
๒๐๑๓๗
๓๒
๒๐๑๓๘
๓๓
๒๐๑๓๙
๓๔
๒๐๑๔๐
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงชนภร ปวรำงกูร
เด็กชำยชนภัทร พัฒนกุล
เด็กหญิงชนมน พรมสุวรรณ
เด็กหญิงชนัญชิตำ บุญรักษำ
เด็กหญิงชนัญญำ บุญทับถม
เด็กหญิงชนำกำนต์ เชี่ยวรอบ
เด็กหญิงชนำธินำถ ป้อมประภำ
เด็กชำยชนำธิป ทองแสง
เด็กหญิงชนำรดี บุญพิพัฒน์พณิชย์
เด็กหญิงชนำรดี วงษ์พรพันธุ์
เด็กหญิงชนิกำนต์ ปลอดทอง
เด็กหญิงชนิดำภำ ภำนุพัฒน์
เด็กหญิงชนิตำถำ พัดจิ๋ว
เด็กหญิงชนิสำกร กิตติสุบรรณ
เด็กหญิงชบำ นุกูลธรรม
เด็กหญิงชมชนก จัมมวำนิชกุล
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ทองดี
เด็กหญิงชมพูนุช แสงสิทธิ์
เด็กชำยชยกร วรรธนะปกรณ์
เด็กชำยชยธร สุวรรณพนำ
เด็กชำยชโยดม นำพบสันติ
เด็กหญิงชลธิชำ หอมลำภ
เด็กหญิงชลิดำ คนรำ
เด็กชำยชวกร เพชรนที
เด็กหญิงชวง ชินรุ่งเรืองสิน
เด็กชำยชวัลวิทย์ มหำธนเศรษฐ์
เด็กหญิงชัชฎำพร จุ้ยอ่อน
เด็กหญิงชัญญำ มูลสำรศิลป์
เด็กหญิงชัญญำ วงศ์แก้ว
เด็กหญิงชัญญำ สมนึก
เด็กหญิงชัญญำนุช บัตรเสน
เด็กหญิงชัญญำนุช บุญฑริกพรพันธ์
เด็กหญิงชัญญำภัค ปัทมสิริวัฒน์
เด็กหญิงชัญญำภัค พุ่มมณี
เด็กหญิงชัญทร กำญจนกิจ

สถำนศึกษำ
รำชวินิตประถมบำงแค
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ) นครปฐม
อนุบำลนครปฐม
นครปฐม
โกวิทธำรง
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสุรินทร์
สุรินทร์
บูรณะศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
พระแม่มำรี สำธุประดิษฐ์
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
รำชินี
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลวัดปิตุลำธิรำชรังสฤษฏิ์
ฉะเชิงเทรำ
สำรสำสน์วิเทศสมุทรสำร
สมุทรปรำกำร
โกวิทธำรง
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสมุทรสำคร
สมุทรสำคร
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
สมุทรสำคร
สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม
กรุงเทพมหำนคร
สินแร่สยำม
รำชบุรี
เปรมประชำวัฒนำ
นนทบุรี
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
ท่ำนผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดำ
ตำก
สิบสองวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ)์
ชุมพร
บ้ำนโป่งวิทยำคม
รำชบุรี
วัดหนองแขม (สหรำษฎร์บูรณะ)
กรุงเทพมหำนคร
เศรษฐบุตรอุปถัมภ์
กรุงเทพมหำนคร
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ
รำชบุรี
วัดบ่อ (นันทวิทยำ) นครปำกเกร็ด ๑
นนทบุรี
ปิยวัฒนสำสตร์
ปทุมธำนี
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปรำกำร
อนุบำลลพบุรี
ลพบุรี
พญำไท
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
สมุทรปรำกำร
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
พิษณุโลก
ศิริวัฒน์วิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
รำชนีบน
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๕ ( ๓๔๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๑๔๑ - ๒๐๑๗๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๑๔๑
๑
๒๐๑๔๒
๒
๒๐๑๔๓
๓
๒๐๑๔๔
๔
๒๐๑๔๕
๕
๒๐๑๔๖
๖
๒๐๑๔๗
๗
๒๐๑๔๘
๘
๒๐๑๔๙
๙
๒๐๑๕๐
๑๐
๒๐๑๕๑
๑๑
๒๐๑๕๒
๑๒
๒๐๑๕๓
๑๓
๒๐๑๕๔
๑๔
๒๐๑๕๕
๑๕
๒๐๑๕๖
๑๖
๒๐๑๕๗
๑๗
๒๐๑๕๘
๑๘
๒๐๑๕๙
๑๙
๒๐๑๖๐
๒๐
๒๐๑๖๑
๒๑
๒๐๑๖๒
๒๒
๒๐๑๖๓
๒๓
๒๐๑๖๔
๒๔
๒๐๑๖๕
๒๕
๒๐๑๖๖
๒๖
๒๐๑๖๗
๒๗
๒๐๑๖๘
๒๘
๒๐๑๖๙
๒๙
๒๐๑๗๐
๓๐
๒๐๑๗๑
๓๑
๒๐๑๗๒
๓๒
๒๐๑๗๓
๓๓
๒๐๑๗๔
๓๔
๒๐๑๗๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงชัญนิษฐ์ คงพิทยำพันธุ์
เด็กหญิงชำคริญำ เอี่ยมสุเมธ
เด็กชำยชำคริยำ อนุทรงศักดิ์
เด็กชำยชำญสุพร ปฐมพรยิ่งเจริญ
เด็กชำยชำนนท์ วิจิตรศุภกำร
เด็กหญิงชำยธัชกร ไพรรำพึง
เด็กหญิงชำลิสำ เลิศรัตนพันธ์
เด็กหญิงชำลิสำ อุ่นเจริญสุข
เด็กหญิงชำลีลักษณ์ จันทรำลักษณ์
เด็กชำยชิดชัย ช่วยเกล็ด
เด็กหญิงชิสำ ชฎำศิลป์
เด็กหญิงชุติพร ศรีชำติ
เด็กชำยชุติรัช ศฤงคำรินทร์
เด็กหญิงโชติกำ ประกำศเวชกิจ
เด็กหญิงโซเฟีย ไพรซ์
เด็กหญิงญำกำนดำ เพชรชะ
เด็กชำยญำณพัฒน์ ลลิตนำรำ
เด็กหญิงญำณภัทร จินดำรักษ์
เด็กหญิงญำณ์สินี ธนำโอฬำร
เด็กหญิงญำโณทัย ทับอิ้น
เด็กหญิงญำดำ ทรงเดชำไกรวุฒิ
เด็กหญิงญำตำนุช ศรีเครือ
เด็กหญิงญำนิศำ จงเจริญ
เด็กหญิงฐรินดำ เดชรัตนอมร
เด็กหญิงฐำนิกำ สังข์ขำว
เด็กหญิงฐำนิศ แซ่ลี
เด็กหญิงฐิตำพร พรหมพันใจ
เด็กหญิงฐิตำภรณ์ คำแดง
เด็กหญิงฐิตำภรณ์ ดีสิทธิเวช
เด็กหญิงฐิติกำ สิริมำนนท์
เด็กชำยฐิติวัชร์ รัศมีจิรธนำธร
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำแก้ว
เด็กหญิงณชนก สำยลือนำม
เด็กหญิงณญำดำ จำรุรัตนเกื้อ
เด็กชำยณฐนนท์ วัฒนเธียร

สถำนศึกษำ
วัฒนำวิทยำลัย
วัดเวตวันธรรมำวำส
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
อุดมวิทยำ
อนุบำลขอนแก่น
พันธะวัฒนำ
บ้ำนลำภูรำ
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฝ่ำยประถม)
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สำสสำรน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี
เลิศหล้ำ ถนนกำญจนำภิเษก
โสมำภำพัฒนำ
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหิน
พญำไท
บีคอนเฮำส์แย้มสะอำดลำดพร้ำว
อนุบำลรัศมี
วรรณสว่ำงจิต
เพชรถนอม
อนุบำลนครปฐม
วัดคูยำง
สำรสำสน์วิเทศสมุทรสำร
วัดคณิกำผล
นำนำชำติเทศบำลนครศรีธรรมรำช
ปิยะจิตวิทยำ
ทรงวิทย์ศึกษำ
บ้ำนด่ำน (รำษฎรบำรุง)
เผดิมศึกษำ
อนุบำลสุธีธร
สำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)
อนุบำลวัดอ่ำงทอง
วัดรำษฏร์บูรณะ
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
สำธิตมหำวิทยำลัยสวนสุนันทำ
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
รำชบุรี
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
ตรัง
กรุงเทพมหำนคร
นครนำยก
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ประจวบคิรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
กำแพงเพชร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
อ่ำงทอง
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๖ ( ๓๔๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๑๗๖ - ๒๐๒๑๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๑๗๖
๑
๒๐๑๗๗
๒
๒๐๑๗๘
๓
๒๐๑๗๙
๔
๒๐๑๘๐
๕
๒๐๑๘๑
๖
๒๐๑๘๒
๗
๒๐๑๘๓
๘
๒๐๑๘๔
๙
๒๐๑๘๕
๑๐
๒๐๑๘๖
๑๑
๒๐๑๘๗
๑๒
๒๐๑๘๘
๑๓
๒๐๑๘๙
๑๔
๒๐๑๙๐
๑๕
๒๐๑๙๑
๑๖
๒๐๑๙๒
๑๗
๒๐๑๙๓
๑๘
๒๐๑๙๔
๑๙
๒๐๑๙๕
๒๐
๒๐๑๙๖
๒๑
๒๐๑๙๗
๒๒
๒๐๑๙๘
๒๓
๒๐๑๙๙
๒๔
๒๐๒๐๐
๒๕
๒๐๒๐๑
๒๖
๒๐๒๐๒
๒๗
๒๐๒๐๓
๒๘
๒๐๒๐๔
๒๙
๒๐๒๐๕
๓๐
๒๐๒๐๖
๓๑
๒๐๒๐๗
๓๒
๒๐๒๐๘
๓๓
๒๐๒๐๙
๓๔
๒๐๒๑๐
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยณตฉรรต ส่งศิริ
เด็กชำยณพงศ์ ณีรัตนพันธุ์
เด็กหญิงณพัสร์ภำดำ โพธิ์ทอง
เด็กชำยณภัทร โล่สถิตย์มณฑล
เด็กชำยณภัทร สำมเรือนทอง
เด็กหญิงณภัสชญำ ชัยศิริธนจินดำ
เด็กหญิงณสมวรรณ เธียรกนิษฐ์
เด็กหญิงณัชชำ ลิมป์ศิริวรำรักษ์
เด็กหญิงณัชชำนันท์ คล้ำยเผ่ำพงศ์
เด็กชำยณัฎฐนำถ พัฒนถำบุตร
เด็กหญิงณัฏชณิชำ สุกรีทำ
เด็กหญิงณัฏฐณิชำ รู้คุณ
เด็กหญิงณัฏฐณิชำ อำจศัตรู
เด็กชำยณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์
เด็กหญิงณัฏฐพัฒน์ กิจจำพูล
เด็กชำยณัฏฐ์วรัชญ์ เรืองฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐกมล บุญประเสริฐ
เด็กหญิงณัฐกมล วรคุณพิเศษ
เด็กหญิงณัฐกมล ศุขปรำกำร
เด็กชำยณัฐชพล พัฒนสูตร
เด็กหญิงณัฐชำ ใช้โหมด
เด็กหญิงณัฐชำนันท์ ฐิติลือสำคร
เด็กหญิงณัฐณิชำ ดำอินวงค์
เด็กหญิงณัฐณิชำ ศรีวชิรวัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชำ หล้ำประพันธ์กุล
เด็กหญิงณัฐธิกำ แพงคำดี
เด็กหญิงณัฐธิดำ ยิ่งดี
เด็กชำยณัฐนนท์ อินทร์กลิ่น
เด็กหญิงณัฐนันท์ คงมีเงิน
เด็กชำยณัฐนันท์ ซอพัฒนำกุล
เด็กหญิงณัฐนิชำ เลิศวิริยะไพศำล
เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว
เด็กหญิงณัฐรดำ บุนนำค
เด็กหญิงณัฐริณีย์ วรรณดำว
เด็กหญิงณัฐวดี คำรัตน์

สถำนศึกษำ

จังหวัด
กรพิทักษ์ศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
อุดมวิทยำ
รำชบุรี
ต้นกล้ำแห่งปัญญำ
กำญจนบุรี
ไผทอุดมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
แสงอรุณ
กรุงเทพมหำนคร
ศุภลักษณ์ ด่ำนช้ำง
สุพรรณบุรี
โสมำภำ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
มำร์มำร่ำจินดำมณี
กรุงเทพมหำนคร
ปัญจทรัพย์
กรุงเทพมหำนคร
ประชำนิเวศน์
กรุงเทพมหำนคร
อนุชนวัฒนำ
นครสวรรค์
สิบสองวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชลบุรี
อนุบำลสระบุรี
สระบุรี
เทศบำล ๒ (วัดช่องลม)
รำชบุรี
สำธิตฯ
กำแพงเพชร
รำชวินิต
กรุงเทพมหำนคร
วัดนำคนิมิตร
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
วัดรำชสิทธำรำม
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลศรีวิชัยรัตน์
นครสวรรค์
สำยน้ำทิพย์
กรุงเทพมหำนคร
เลิศหล้ำ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลจันทบุรี
จันทบุรี
อนุบำลสกลนคร
สกลนคร
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
แย้มวิทยกำร
รำชบุรี
บ้ำนหนองประดู่
ลพบุรี
สำรสำสน์พิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สมุทรปรำกำร
อนุบำลสำมเสน (สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหำนคร
สำธิตละอออุทิศ
กรุงเทพมหำนคร
เทศบำลปำกพนัง ๑
นครศรีธรรมรำช
เกตุพิชัยวิทยำ สระบุรี
สระบุรี
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๗ ( ๓๔๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๒๑๑ - ๒๐๒๔๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๒๑๑
๑
๒๐๒๑๒
๒
๒๐๒๑๓
๓
๒๐๒๑๔
๔
๒๐๒๑๕
๕
๒๐๒๑๖
๖
๒๐๒๑๗
๗
๒๐๒๑๘
๘
๒๐๒๑๙
๙
๒๐๒๒๐
๑๐
๒๐๒๒๑
๑๑
๒๐๒๒๒
๑๒
๒๐๒๒๓
๑๓
๒๐๒๒๔
๑๔
๒๐๒๒๕
๑๕
๒๐๒๒๖
๑๖
๒๐๒๒๗
๑๗
๒๐๒๒๘
๑๘
๒๐๒๒๙
๑๙
๒๐๒๓๐
๒๐
๒๐๒๓๑
๒๑
๒๐๒๓๒
๒๒
๒๐๒๓๓
๒๓
๒๐๒๓๔
๒๔
๒๐๒๓๕
๒๕
๒๐๒๓๖
๒๖
๒๐๒๓๗
๒๗
๒๐๒๓๘
๒๘
๒๐๒๓๙
๒๙
๒๐๒๔๐
๓๐
๒๐๒๔๑
๓๑
๒๐๒๔๒
๓๒
๒๐๒๔๓
๓๓
๒๐๒๔๔
๓๔
๒๐๒๔๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงณัฐวดี ตณำวิกุล
เด็กหญิงณัฐวรำ เจศรีชัย
เด็กหญิงณัฐวัตร ศิริโส
เด็กหญิงณิช ลิ้มธนสำร
เด็กหญิงณิชกำนต์ โอภำสพนำ
เด็กหญิงณิชมำศ โรจนอนันต์
เด็กหญิงณิชำ ศิริวัฒนำกร
เด็กหญิงณิชำ อนุจำรีอำภำ
เด็กหญิงณิชำกร ด้วงหมุน
เด็กหญิงณิชำกำนต์ อุทุมทอง
เด็กหญิงดลพร รอดสว่ำง
เด็กหญิงดวงกมล สิงคิบุรินทร์
เด็กหญิงดวงดี มหำวันชัย
เด็กชำยตถตำ เศรษฐสถิตย์
เด็กหญิงตมิสำ พิมพ์แสง
เด็กชำยเตชินท์ มำตึง
เด็กชำยไตรทศ อภิชนสุข
เด็กชำยถิรภัทร กิจวีรกุล
เด็กหญิงทักษพร วงศ์ศิริ
เด็กชำยทัชชกร แก้วลอย
เด็กชำยธนกฤต อุยำนนทรักษ์
เด็กชำยธนชิต พำยัพวัฒนวงษ์
เด็กชำยธนบดี วันดี
เด็กหญิงธนพร สุขสอำด
เด็กหญิงธนภรณ์ พูลถำวรสิน
เด็กชำยธนภัทร อัศวรัตน์
เด็กชำยธนภูมิ วุฒิเสน
เด็กชำยธนวัฒน์ สิงห์ชัย
เด็กหญิงธนัชพร ดีประดิษฐ์
เด็กหญิงธนัญชนก ดวงมุสิก
เด็กหญิงธนัทพร กล้ำหำญ
เด็กหญิงธนิษฐำ รุ่งธนำภิรมย์
เด็กหญิงธมน จิรวงศ์สวัสดิ์
เด็กหญิงธมลวรรณ คำอยู่
เด็กชำยธรรมชำติ โจมเสนำะ

สถำนศึกษำ
เผดิมศึกษำ
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
วัดกลำง (ธรรมวิธำนรำษฎร์วิทยำ)
เลิศหล้ำ ถนนกำญจนำภิเษก
พญำไท
เลิศหล้ำ ถนนกำญจนำภิเษก
สหวิทย์
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ขจรโรจน์วิทยำ
เพชรถนอม
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
อนุบำลรำชบุรี
โกวิทธำรง
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
ผ่องพลอยอนุสรณ์
กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสำรสงเครำะห์
ร่มไม้
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
วัดรำษฏร์บูรณะ
โชคชัย
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
เด็กสกลนิมิตใหม่
สำรสสน์วิเทศรังสิต
สำธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมชำปภัมภ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สยำมสิงค์

สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี)
ยุวพัฒน์นครสวรรค์
อรรถวิทย์
นภสรณัฐนนท์
พิพัฒนำ
ศรีสว่ำงวงศ์
สำรสำสน์พิทยำ
ณ ดรุณ
อนุบำลนครศรีธรรมรำช
ชินวร
ศพอ. วัดยำนนำวำ

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสำคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๘ ( ๓๔๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๒๔๖ - ๒๐๒๘๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๒๔๖
๑
๒๐๒๔๗
๒
๒๐๒๔๘
๓
๒๐๒๔๙
๔
๒๐๒๕๐
๕
๒๐๒๕๑
๖
๒๐๒๕๒
๗
๒๐๒๕๓
๘
๒๐๒๕๔
๙
๒๐๒๕๕
๑๐
๒๐๒๕๖
๑๑
๒๐๒๕๗
๑๒
๒๐๒๕๘
๑๓
๒๐๒๕๙
๑๔
๒๐๒๖๐
๑๕
๒๐๒๖๑
๑๖
๒๐๒๖๒
๑๗
๒๐๒๖๓
๑๘
๒๐๒๖๔
๑๙
๒๐๒๖๕
๒๐
๒๐๒๖๖
๒๑
๒๐๒๖๗
๒๒
๒๐๒๖๘
๒๓
๒๐๒๖๙
๒๔
๒๐๒๗๐
๒๕
๒๐๒๗๑
๒๖
๒๐๒๗๒
๒๗
๒๐๒๗๓
๒๘
๒๐๒๗๔
๒๙
๒๐๒๗๕
๓๐
๒๐๒๗๖
๓๑
๒๐๒๗๗
๓๒
๒๐๒๗๘
๓๓
๒๐๒๗๙
๓๔
๒๐๒๘๐
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยธรรมสรณ์ อินกุณำ
เด็กชำยธฤตเพชร ตันติสมสุข
เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณงำม
เด็กหญิงธัชชำ จันทร์สำคร
เด็กหญิงธัญกมล ธัญธรดำรงกุล
เด็กหญิงธัญชน ชูชมศร
เด็กหญิงธัญชนก ไททวี
เด็กหญิงธัญญธร สิงห์ชัย
เด็กหญิงธัญญรัศม์ จิริณีธรรมกุล
เด็กหญิงธัญญำเรศ รัตนรุ่งเสรี
เด็กชำยธัญเทพ คีตะนิธินันท์
เด็กหญิงธัญพิชชำ หมั่นมำก
เด็กหญิงธัญลักษณ์ รวีพัฒน์โสภณ
เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง
เด็กชำยธันยธร วงศ์สุภำ
เด็กหญิงธันย์นิชำ เนติทวีทรัพย์
เด็กหญิงธันยำกำนต์ ศิริไพรวัน
เด็กหญิงธำนัญญำ อำสนะ
เด็กหญิงธิดำภำ ศรีประเสริฐ
เด็กหญิงธิดำรักษ์ ศรปัญญำ
เด็กชำยธิวัฒน์ เจริญขจรกิจ
เด็กหญิงธิษฌำมดี มำเปี่ยม
เด็กชำยธีธัช เจริญวิชยเดช
เด็กหญิงธีรกำนต์ เตชำติวัฒน์
เด็กหญิงธีร์พิชชำ อำจหำญ
เด็กชำยธีรภพ ธรรมอักษร
เด็กหญิงธีร์วรำ กุลชนะทวีคูณ
เด็กหญิงนนธนกร วำนิช
เด็กหญิงนพพดำ หรั่งศิริ
เด็กหญิงนพรดำ นันทมนตรี
เด็กชำยนพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
เด็กหญิงนพัตธร โพธิบำรุง
เด็กหญิงนภสกร กทมชำติ
เด็กหญิงนภสร ชูศรี
เด็กชำยนภสินธุ์ กรุงแก้ว

สถำนศึกษำ

จังหวัด

ปรีชำนุศำสน์
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์

ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตนวัตกรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรรำชมงคลธัญบุรี ปทุมธำนี
ประถมศึกษำธรรมศำสตร์
ปทุมธำนี
สรรพำวุธวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
กรุงเทพมหำนคร
บ้ำนหนองชุมพล
เพชรบุรี
พันธะวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
กรพิทักษ์ศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
วัดกระจับพินิจ
กรุงเทพมหำนคร
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
บีคอนเฮำส์แย้มสะอำดลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร
นำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม) กรุงเทพมหำนคร
เทศบำล ๓ (ยมรำชสำมัคคี)
นครรำชสีมำ
วัดยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม
กรุงเทพมหำนคร
ธรรมภิรักษ์
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสุรินทร์
สุรินทร์
วัดยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร
นำนำชำติสิงคโปร์ สุวรรณภูมิ
สมุทรปรำกำร
อนุบำลสุธีธร
นครปฐม
สุคนธีรวิทย์
นครปฐม
ยุวพัฒน์นครสวรรค์
นครสวรรค์
อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ)์
ชุมพร
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลรัศมี
สระบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
กสิณธรอำคำเดมี่
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลดำรงรำชำนุสรณ์
ศรีสะเกษ
พิพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
นภสรณัฐนนท์
ปทุมธำนี
อนุบำลรำชบุรี
รำชบุรี
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ ศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรศึกษำ ชลบุรี
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๙ ( ๔๒๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๒๘๑ - ๒๐๓๑๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๒๘๑
๑
๒๐๒๘๒
๒
๒๐๒๘๓
๓
๒๐๒๘๔
๔
๒๐๒๘๕
๕
๒๐๒๘๖
๖
๒๐๒๘๗
๗
๒๐๒๘๘
๘
๒๐๒๘๙
๙
๒๐๒๙๐
๑๐
๒๐๒๙๑
๑๑
๒๐๒๙๒
๑๒
๒๐๒๙๓
๑๓
๒๐๒๙๔
๑๔
๒๐๒๙๕
๑๕
๒๐๒๙๖
๑๖
๒๐๒๙๗
๑๗
๒๐๒๙๘
๑๘
๒๐๒๙๙
๑๙
๒๐๓๐๐
๒๐
๒๐๓๐๑
๒๑
๒๐๓๐๒
๒๒
๒๐๓๐๓
๒๓
๒๐๓๐๔
๒๔
๒๐๓๐๕
๒๕
๒๐๓๐๖
๒๖
๒๐๓๐๗
๒๗
๒๐๓๐๘
๒๘
๒๐๓๐๙
๒๙
๒๐๓๑๐
๓๐
๒๐๓๑๑
๓๑
๒๐๓๑๒
๓๒
๒๐๓๑๓
๓๓
๒๐๓๑๔
๓๔
๒๐๓๑๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงนภัทร สิงหะเทพ
เด็กหญิงนภัสนันท์ สุโพธิ์ใหม่
เด็กหญิงนภัสวรรณ พิกุลทอง
เด็กหญิงนภิสำ ฉลองวงษ์
เด็กชำยนรบดี สุดใจ
เด็กชำยนรภัท พรหมดี
เด็กหญิงนฤชล ฤทธิแผลง
เด็กชำยนฤนำท เอียดสุข
เด็กหญิงนฤภร สำมทอง
เด็กหญิงนลินทิพย์ โชคโชยมำ
เด็กหญิงนลินนิภำ พุฒพวง
เด็กหญิงนลินพรรณ บุญช่วย
เด็กหญิงนลินรำไพ แซ่เติ๋น
เด็กหญิงนลินลดำ เจริญกุล
เด็กหญิงนัซนีน ธูลีกำญจน์
เด็กหญิงนัฐชำนนท์ ยงค์ตระกูล
เด็กหญิงนัทชำ หวังหยิบกลำง
เด็กหญิงนันณภัทร กัตตำ
เด็กชำยนันทกร เสถียรปกิรณกร
เด็กหญิงนันท์นภัทร จิรโชติรังสรรค์
เด็กหญิงนันท์นภัส กวีรัตนกิจ
เด็กหญิงนันท์นภัส ปัญญำสกุลวงศ์
เด็กหญิงนันท์นภิส ตั้งจิตชูวงษ์
เด็กหญิงนันทพัชร์ เธียรสุวรรณแสง
เด็กหญิงนันทริกำ เหลำโชติ
เด็กหญิงนันธิชำ พุ่มพันธ์สุวรรณ
เด็กหญิงนัยน์ปพร ศิริมำณนท์
เด็กหญิงนัยน์ภัค สุทธิพำนิช
เด็กหญิงนำริศำ โสรัจจตำนนท์
เด็กหญิงนำวีญำ เวชชระนำวิน
เด็กหญิงน้ำอิง กันหรคุณ
เด็กหญิงนิรดำ เสมสำยัณห์
เด็กหญิงนิลยำ สำหร่ำย
เด็กหญิงนีรชำ อุ่นเมือง
เด็กหญิงนีรำ วรคำมิน

สถำนศึกษำ
อนุบำลวัดนำงนอง
รำชนีบน
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สำธิตมหำวิทยำลัยสวนสุนันทำ
กสิณธรอำคำเดมี่
บ้ำนกว้ำงท่ำเยี่ยมศำลำแดง
ปัญจทรัพย์
อนุบำลวัดนำงนอง
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
อนุบำลอุบลรำชธำนี
อนุบำลนำชำติตำกสินระยอง
วัดกระจับพินิจ
อนุบำลสระบุรี
เด็กสำกล รำมคำแหง
ลำซำล
พระแม่มำรี สำธุประดิษฐ์
วัดรำชสิทธำรำม
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
อนุบำลอุบลรำชธำนี
อนุบำลพิบูลย์เวศม์
วัฒนำวิทยำลัย
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ลำซำล
สุขเจริญผล
อนุบำลพนัสศึกษำลัย
ชำลีสมุทร
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สำรสำสน์วิเทศสมุทรสำร
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)
อนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
ตรีวิทยำ
วัดกลำง (ธรรมวิธำนรำษฎร์วิทยำ)
โชคชัย

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ยโสธร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
อุบลรำชธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
อุบลรำชธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
สมุทรปรำกำร
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๐ ( ๔๒๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๓๑๖ - ๒๐๓๕๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๓๑๖
๑
๒๐๓๑๗
๒
๒๐๓๑๘
๓
๒๐๓๑๙
๔
๒๐๓๒๐
๕
๒๐๓๒๑
๖
๒๐๓๒๒
๗
๒๐๓๒๓
๘
๒๐๓๒๔
๙
๒๐๓๒๕
๑๐
๒๐๓๒๖
๑๑
๒๐๓๒๗
๑๒
๒๐๓๒๘
๑๓
๒๐๓๒๙
๑๔
๒๐๓๓๐
๑๕
๒๐๓๓๑
๑๖
๒๐๓๓๒
๑๗
๒๐๓๓๓
๑๘
๒๐๓๓๔
๑๙
๒๐๓๓๕
๒๐
๒๐๓๓๖
๒๑
๒๐๓๓๗
๒๒
๒๐๓๓๘
๒๓
๒๐๓๓๙
๒๔
๒๐๓๔๐
๒๕
๒๐๓๔๑
๒๖
๒๐๓๔๒
๒๗
๒๐๓๔๓
๒๘
๒๐๓๔๔
๒๙
๒๐๓๔๕
๓๐
๒๐๓๔๖
๓๑
๒๐๓๔๗
๓๒
๒๐๓๔๘
๓๓
๒๐๓๔๙
๓๔
๒๐๓๕๐
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงนูรฮำเดียร์ อัลอิสฮักก์
เด็กหญิงบุญญิสำ นุ่มมอญ
เด็กหญิงบุญรำศี เอี่ยมอำรีรัตน์
เด็กหญิงบุณยวีร์ ปำนสังข์
เด็กหญิงบุณยำนุฃ น้อยสุเมธ
เด็กหญิงบุณยำภรณ์ อังศรีสุรพร
เด็กหญิงบุศรำกร หนูสวรรณ
เด็กหญิงบุษปภัทร เกียรติโสภณ
เด็กหญิงเบญญพร ห่วงดิษฐ์
เด็กหญิงเบญญำ บุญร่วม
เด็กหญิงปกฉัตร แจ้งหิรัญ
เด็กหญิงปฏิญญำพันธ์ รอดคลองตัน
เด็กหญิงปฏิมำภรณ์ ไหล่ขำม
เด็กหญิงปณำลี ชูตินันทน์
เด็กหญิงปณำลี สวนแก้ว
เด็กหญิงปณิดำ ใจมั่น
เด็กหญิงปนัสยำ จันทร์ทศ
เด็กหญิงปพิชญำ สิงห์อุสำหะ
เด็กชำยปภังกร อภิญญำนนท์
เด็กหญิงปภัสสร จงจิตต์
เด็กหญิงปภำดำ ปัณรำช
เด็กหญิงปภำดำ เหลืองประภำ
เด็กหญิงปภำพร กุลภัทร์วิวัตร์
เด็กหญิงปภำวรินทร์ แก้วคง
เด็กหญิงปรมำภรณ์ แสงขำว
เด็กชำยปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์
เด็กหญิงประภัสสร ศรีท่ำใฮ
เด็กหญิงประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ
เด็กชำยปรำชญ์ปรีชำ เปลี่ยนกลิ่น
เด็กหญิงปรำณปรียำ พุฒลำ
เด็กชำยปริญญวิชญ์ ปริญญำงำม
เด็กหญิงปริณำภำ วิชัยโย
เด็กชำยปรินทร์ พิชญ์พันธ์
เด็กหญิงปริภำ บุญมั่น
เด็กหญิงปริยำกร เปรมปรีดำ

สถำนศึกษำ
อนุบำลสำธิต คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ซำงตำครู้สคอนแวนท์
อนุบำลชลบุรี
เทศบำลปำกพนัง ๑
สยำมสำมไตร
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
เทศบำลวัดมเหยงคณ์
สุวรรณวงศ์
ยุวทูตศึกษำ
วัดพลับพลำชัย
มีนประสำทวิทยำ
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
พระแม่มำรี สำธุประดิษฐ์
ทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
รำชวินิต
ดุสิตวิทยำ
อนุบำลสุพรรณบุรี
เลิศหล้ำ
อัสสัมชัญแผนกประถม
เทพมิตรศึกษำ
อนุบำลบำงมูลนำก "รำษฎร์อุทิศ"
วัดนำคนิมิตร
จิ้นเตอะ
อนุบำลสำธิต คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ยุวทูตศึกษำ
อัสสัมชัญธนบุรี
วัดคลองครุ

จังหวัด

ปัตตำนี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สุรำษฎร์ธำนี
พิจิตร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปัตตำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสำคร
สำธิตนวัตกรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรรำชมงคลธัญบุรี ปทุมธำนี
ปิยะจิตวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสุโขทัย
สุโขทัย
ยุวทูตศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
ยุวพัฒน์นครสวรรค์
นครสวรรค์
นำนำชำติสิงคโปร์ สุวรรณภูมิ
สมุทรปรำกำร
ผ่องพลอยอนุสรณ์
กรุงเทพมหำนคร
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สมุทรปรำกำร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๑ ( ๔๒๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๓๕๑ - ๒๐๓๘๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๓๕๑
๑
๒๐๓๕๒
๒
๒๐๓๕๓
๓
๒๐๓๕๔
๔
๒๐๓๕๕
๕
๒๐๓๕๖
๖
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๗
๒๐๓๕๘
๘
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๒๐๓๖๒
๑๒
๒๐๓๖๓
๑๓
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๑๔
๒๐๓๖๕
๑๕
๒๐๓๖๖
๑๖
๒๐๓๖๗
๑๗
๒๐๓๖๘
๑๘
๒๐๓๖๙
๑๙
๒๐๓๗๐
๒๐
๒๐๓๗๑
๒๑
๒๐๓๗๒
๒๒
๒๐๓๗๓
๒๓
๒๐๓๗๔
๒๔
๒๐๓๗๕
๒๕
๒๐๓๗๖
๒๖
๒๐๓๗๗
๒๗
๒๐๓๗๘
๒๘
๒๐๓๗๙
๒๙
๒๐๓๘๐
๓๐
๒๐๓๘๑
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๓๒
๒๐๓๘๓
๓๓
๒๐๓๘๔
๓๔
๒๐๓๘๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงปริยำกร เพ็ชรรัตน์
เด็กหญิงปรีชญำน์ สอนมำก
เด็กชำยปรีธำร ประทุมถิ่น
เด็กหญิงปรีย์วรำ ณิชำโชติสฤษฏ์
เด็กหญิงปลำยฝน บัณฑิตย์
เด็กชำยปวรปรัชญ์ ลีลำสุวรรณสิริ
เด็กชำยปวริศฎ์ ลีรติวงศ์
เด็กหญิงปวริศำ ผ่องธัญญำ
เด็กหญิงปวริสำ พรเพชรวนิช
เด็กชำยปวเรศ วังหนองลำด
เด็กหญิงปัญจมำพร แสงภักดี
เด็กหญิงปัญฑำรีย์ จิตคำม
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต ตรีอำภรณ์วงศ์
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต เตชะสืบ
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต วงศ์วำรี
เด็กหญิงปัณฑ์ธรำ ประสำนสุข
เด็กหญิงปัณณพร แก่นภักดี
เด็กชำยปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล
เด็กชำยปัณณวิชย์ เอี่ยมสอำด
เด็กหญิงปัณณิชำ วชิรธำวิน
เด็กหญิงปันฝัน สุสัณพูลทอง
เด็กหญิงปำนชีวำ ประสงค์
เด็กหญิงปำรณีย์ เอี่ยมสำอำง
เด็กหญิงปำลิดำ หินหำด
เด็กหญิงปำลิตำ ดวงคำ
เด็กหญิงปำลิตำ หอมจันทร์ดี
เด็กหญิงปิณฑิรำ ปัทมะ
เด็กหญิงปิณิดำ ไตรเรกพันธุ์
เด็กชำยปิติโชติ บุญช่วย
เด็กหญิงปิยชนก อำศัยป่ำ
เด็กหญิงปิยธิดำ นุ่นสังข์
เด็กชำยปิยวัฒน์ วีระเดชำ
เด็กหญิงปิยะพัชร ตำสะดี
เด็กหญิงปิยะภรณ์ คำเสียง
เด็กชำยปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ

สถำนศึกษำ
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
พิทักษ์ศิษย์วิทยำ
อนุบำลชัยภูมิ
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สุขเจริญผลแพรกษำ
อนุบำลนครศรีธรรมรำช
แสงทองวิทยำ
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
สฤษดิเดช
อนุบำลขอนแก่น
บีคอนเฮำส์แย้มสะอำดลำดพร้ำว
จำรุวรรณ
วีรสุนทร
อนุบำลสุโขทัย
จิ้นเตอะ
เลิศหล้ำ ถนนเกษตร-นวมินทร์
เขมะสิริอนุสสรณ์
แสงทองวิทยำ
สุคนธีรวิทย์
ปิยะจิตวิทยำ
พระหฤทัยนนทบุรี
เซตน์ฟรังซีสซำเวียร์ดอนแวนต์
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
คันนำยำว (ธำรินเจริญสงเครำะห์)
วัดชนะสงครำม
ดุสิตวิทยำ
เขมะสิริอนุสสรณ์
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
สำรสำสน์สมุทรสำร
เขมะสิริอนุสสรณ์
นำนำชำติเทศบำลนครศรีธรรมรำช
ไทยคริสเตียน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
วัดสัมพันธวงศ์
ไผทอุดมศึกษำ

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
อุทัยธำนี
ชัยภูมิ
นครนำยก
สมุทรปรำกำร
นครศรีธรรมรำช
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
จันทบุรี
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ลพบรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๒ ( ๔๒๖ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๓๘๖ - ๒๐๔๒๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
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๑
๒๐๓๘๗
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๓
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๕
๒๐๓๙๑
๖
๒๐๓๙๒
๗
๒๐๓๙๓
๘
๒๐๓๙๔
๙
๒๐๓๙๕
๑๐
๒๐๓๙๖
๑๑
๒๐๓๙๗
๑๒
๒๐๓๙๘
๑๓
๒๐๓๙๙
๑๔
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๑๕
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๑๖
๒๐๔๐๒
๑๗
๒๐๔๐๓
๑๘
๒๐๔๐๔
๑๙
๒๐๔๐๕
๒๐
๒๐๔๐๖
๒๑
๒๐๔๐๗
๒๒
๒๐๔๐๘
๒๓
๒๐๔๐๙
๒๔
๒๐๔๑๐
๒๕
๒๐๔๑๑
๒๖
๒๐๔๑๒
๒๗
๒๐๔๑๓
๒๘
๒๐๔๑๔
๒๙
๒๐๔๑๕
๓๐
๒๐๔๑๖
๓๑
๒๐๔๑๗
๓๒
๒๐๔๑๘
๓๓
๒๐๔๑๙
๓๔
๒๐๔๒๐
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงปีสิริ เที่ยงธรรม
เด็กหญิงปุญญ์ปภำ เหมบุตร
เด็กหญิงปุณญิศำ ผึ้งน้อย
เด็กหญิงปุณณภำ กนกพำรำ
เด็กหญิงปุณทรีภ์ คงมีแก้ว
เด็กหญิงปุณยำพร พูนเพชรรัตน์
เด็กหญิงเปมิกำ มงคล
เด็กหญิงไปรยำ เรืองคำ
เด็กหญิงผกำทิพย์ ทวยเจริญ
เด็กหญิงผริตำ กุมกร
เด็กชำยพงศ์ภรณ์ ชำรี
เด็กชำยพงษภัทร รุจิโรจน์อำไพ
เด็กหญิงพจนกร สุบรรณ
เด็กชำยพชรเตชินท์ ซุง
เด็กหญิงพนิดำ สีดำ
เด็กหญิงพรกมล จิวะวัฒนำศักดิ์
เด็กหญิงพรกัลธิชำ วงษ์คงคำ
เด็กหญิงพรชนก ตันหงษ์
เด็กหญิงพรนัชชำ ทองเพ็ง
เด็กหญิงพรปวีณ์ เบญจศิลำรักษ์
เด็กหญิงพรพิชำ ขอชัย
เด็กหญิงพรพิชำ บุญชู
เด็กหญิงพรไพลิน ทองนิล
เด็กหญิงพรภัทรำ สหำยำ
เด็กหญิงพรภูมิ แสงมณี
เด็กหญิงพรรณพิมล ศิลปำภิสันทน์
เด็กหญิงพรรณภัทร จันทร์ทรงกรด
เด็กหญิงพรลภัส เลิศกชกร
เด็กหญิงพรำวพินทุ เทพจุฬำลักษณ์
เด็กชำยพล จิรภำสุขสกุล
เด็กชำยพลกฤต บุญประเสริฐ
เด็กหญิงพลอยชมพู รัตนพิทักษ์
เด็กหญิงพลอยชมพู วุฒิพนมศักดิ์
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุทธิชน
เด็กชำยพลำธิป สิงห์ชู

สถำนศึกษำ

จังหวัด
ประชำนิเวศน์
กรุงเทพมหำนคร
พระตำหนักสวนกุหลำบ
กรุงเทพมหำนคร
นำงสุรภี อยู่รักษำ
ฉะเชิงเทรำ
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
ลพบรี
อนุบำลนนทบุรี
นนทบุรี
สยำมสำมไตร
กรุงเทพมหำนคร
หัวหมำก
กรุงเทพมหำนคร
วัดชนะสงครำม
กรุงเทพมหำนคร
เทพมิตรศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหนองชุมพล
เพชรบุรี
โสมำภำนุสสรณ์
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสกลนคร
สกลนคร
โสมำภำพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ ศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรศึกษำ ชลบุรี
วัดท่ำข้ำม
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม
กรุงเทพมหำนคร
วีรศิลป์
กำญจนบุรี
บ้ำนหนองกระถิน
สุพรรณบุรี
วำสุเทวี
กรุงเทพมหำนคร
แม่พระฟำติมำ
กรุงเทพมหำนคร
ประถมนนทรี
กรุงเทพมหำนคร
ปิยวัฒนสำสตร์
ปทุมธำนี
ศุภลักษณ์ ด่ำนช้ำง
สุพรรณบุรี
ปรีชำนุศำสน์
ชลบุรี
อนุบำลสำธิต คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำเขตปัตตำนี ปัตตำนี
ต้นกล้ำแห่งปัญญำ
กำญจนบุรี
อนุบำลแสงอรุณ
นครปฐม
สำรสสน์วิเทศรังสิต
ปทุมธำนี
อนุบำลวัดอ่ำงทอง
อ่ำงทอง
สำธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมชำปภัมภ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สยำมสิงค์ กรุงเทพมหำนคร
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ
รำชบุรี
ศิริวัฒน์วิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
วัดท่ำพระ
กรุงเทพมหำนคร
แม่พระฟำติมำ
กรุงเทพมหำนคร
ทรงวิทย์ศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๓ ( ๔๒๗ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๔๒๑ - ๒๐๔๕๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๔๒๑
๑
๒๐๔๒๒
๒
๒๐๔๒๓
๓
๒๐๔๒๔
๔
๒๐๔๒๕
๕
๒๐๔๒๖
๖
๒๐๔๒๗
๗
๒๐๔๒๘
๘
๒๐๔๒๙
๙
๒๐๔๓๐
๑๐
๒๐๔๓๑
๑๑
๒๐๔๓๒
๑๒
๒๐๔๓๓
๑๓
๒๐๔๓๔
๑๔
๒๐๔๓๕
๑๕
๒๐๔๓๖
๑๖
๒๐๔๓๗
๑๗
๒๐๔๓๘
๑๘
๒๐๔๓๙
๑๙
๒๐๔๔๐
๒๐
๒๐๔๔๑
๒๑
๒๐๔๔๒
๒๒
๒๐๔๔๓
๒๓
๒๐๔๔๔
๒๔
๒๐๔๔๕
๒๕
๒๐๔๔๖
๒๖
๒๐๔๔๗
๒๗
๒๐๔๔๘
๒๘
๒๐๔๔๙
๒๙
๒๐๔๕๐
๓๐
๒๐๔๕๑
๓๑
๒๐๔๕๒
๓๒
๒๐๔๕๓
๓๓
๒๐๔๕๔
๓๔
๒๐๔๕๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยพสิษฐ์ ชูทอง
เด็กหญิงพอเพียง เพ็งมี
เด็กหญิงพัชชรำภรณ์ แหวนเพชร
เด็กหญิงพัชร์ชิสำ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
เด็กหญิงพัชรนันท์ ดีประเสริฐวงศ์
เด็กหญิงพัชรนันท์ เพชร์พรหม
เด็กหญิงพัชร์พิชำ เลิศวิสิฐพล
เด็กหญิงพัชร์พิชำ วิบุลศิลป์
เด็กหญิงพัชรวลัย วรรธนะเมธำวงศ์
เด็กหญิงพัชรำกร จรัสศรี
เด็กหญิงพัชรำกร สุขดี
เด็กหญิงพัชรำภำ โพอุไร
เด็กหญิงพัชริสำ เกตุจ้อย
เด็กหญิงพัฒฑิญำ บุญเติร
เด็กหญิงพัฒน์นรี สิงหพันธุ์
เด็กชำยพัฒนพงษ์ ชยำกร
เด็กหญิงพัฒพิชญ์สำ โสภณธรรมพัฒน์
เด็กหญิงพัทธนันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ
เด็กหญิงพำขวัญ สิงหบุตร
เด็กหญิงพิชชำ ธรรมสอน
เด็กหญิงพิชชำ มังกรพิศฆ์
เด็กหญิงพิชชำกร สมประสงค์
เด็กหญิงพิชชำพร กำรขยัน
เด็กหญิงพิชชำภำ พูลเพียร
เด็กหญิงพิชญ์ชำญำมลญ์ ชื่นชอบค้ำ
เด็กหญิงพิชญำ ดำคะวำรี
เด็กหญิงพิชญำ บำรุงรักษ์
เด็กหญิงพิชญำภำ สรศำสตร์
เด็กชำยพิชญุตม์ เห็นประเสริฐ
เด็กชำยพิชญุตม์ อังกุลคุปต์
เด็กหญิงพิชฏำ พนมธรรม
เด็กหญิงพิชำพร นำควิจิตร
เด็กหญิงพิชำมญช์ อำศจินดำ
เด็กหญิงพิชำมญชุ์ เกิดคำ
เด็กหญิงพิชำมญชุ์ ผ่องหทัยกุล

สถำนศึกษำ

จังหวัด
สำรสำสน์เอกตรำ
กรุงเทพมหำนคร
วัดพลับพลำชัย
กรุงเทพมหำนคร
สุวรรณวงศ์
สงขลำ
เรบีนำเชลีวิทยำลัย
เชียงใหม่
เซตน์ฟรังซีสซำเวียร์ดอนแวนต์
กรุงเทพมหำนคร
สุวรรณวงศ์
สงขลำ
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลนครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
จำรุวรรณ
กรุงเทพมหำนคร
ประถมสำธิต มรภ.พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
เทศบำลปำกพนัง ๑
นครศรีธรรมรำช
สุขเจริญผล
สมุทรปรำกำร
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
พิษณุโลก
ปัญจทรัพย์
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลชลบุรี
ชลบุรี
วัดบ่อ (นันทวิทยำ) นครปำกเกร็ด ๑
นนทบุรี
วัดพลับพลำชัย
กรุงเทพมหำนคร
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ
รำชบุรี
พระยำประเสริฐสุนทรำศรัยฯ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสมุทรสำคร
สมุทรสำคร
ปัญญำศักดิ์
กรุงเทพมหำนคร
ศุภลักษณ์
สุพรรณบุรี
วัดท่ำเกวียน (สัยอุทิศ)
ฉะเชิงเทรำ
อนุบำลปรำณี
สุพรรณบุรี
อนุบำลศรีวิชัยรัตน์
นครสวรรค์
พระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์
กรุงเทพมหำนคร
ถนอมบุตร
กรุงเทพมหำนคร
สัจจพิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
วัดประทุมทำยกำรำม
นครศรีธรรมรำช
พันธะวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
วำสุเทวี
กรุงเทพมหำนคร
วรรณสว่ำงจิต
กรุงเทพมหำนคร
เทศสบำล ๓ ชุมชนวัดจันทรำวำส
เพชรบุรี
สำธิตนวัตกรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรรำชมงคลธัญบุรี ปทุมธำนี
สำยน้ำทิพย์
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๔ ( ๔๒๘ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๔๕๖ - ๒๐๔๙๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๔๕๖
๑
๒๐๔๕๗
๒
๒๐๔๕๘
๓
๒๐๔๕๙
๔
๒๐๔๖๐
๕
๒๐๔๖๑
๖
๒๐๔๖๒
๗
๒๐๔๖๓
๘
๒๐๔๖๔
๙
๒๐๔๖๕
๑๐
๒๐๔๖๖
๑๑
๒๐๔๖๗
๑๒
๒๐๔๖๘
๑๓
๒๐๔๖๙
๑๔
๒๐๔๗๐
๑๕
๒๐๔๗๑
๑๖
๒๐๔๗๒
๑๗
๒๐๔๗๓
๑๘
๒๐๔๗๔
๑๙
๒๐๔๗๕
๒๐
๒๐๔๗๖
๒๑
๒๐๔๗๗
๒๒
๒๐๔๗๘
๒๓
๒๐๔๗๙
๒๔
๒๐๔๘๐
๒๕
๒๐๔๘๑
๒๖
๒๐๔๘๒
๒๗
๒๐๔๘๓
๒๘
๒๐๔๘๔
๒๙
๒๐๔๘๕
๓๐
๒๐๔๘๖
๓๑
๒๐๔๘๗
๓๒
๒๐๔๘๘
๓๓
๒๐๔๘๙
๓๔
๒๐๔๙๐
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงพิชำมญษุ์ จุ่นสำย
เด็กหญิงพิชำมณธ์ ดิษเจริญ
เด็กชำยพินทุเทพ โตวนิชย์
เด็กหญิงพินภำ ศิลำวำรินทร์
เด็กหญิงพินันทำ เพรำแดง
เด็กหญิงพิมพ์ฉำย สันติสกุลวงศ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลิ่นพยอม
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกียรตินันท์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองแถม
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นันทมงคล
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์พัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมศร
เด็กหญิงพิมพ์นิภำ โพธิ์ศักดิ์
เด็กหญิงพิมพ์พันดำว พุทธรักษ์ขิต
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรี สุวรรณทัต
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองคำ
เด็กหญิงพิมลแข ติยำนนท์
เด็กหญิงพิระดำ เพิ่มนำม
เด็กชำยพิสิษฐ์ อภินรเศรษฐ์
เด็กหญิงพีรญำ วิบูลผดุงกิจ
เด็กหญิงพีรดำ คิม
เด็กหญิงพีรดำ ผลชู
เด็กหญิงพีรดำ สุดเวหำ
เด็กชำยพีรพัฒน์ กลิ่นชุกร
เด็กหญิงพีรยำ อัครปัญญำวิทย์
เด็กชำยพีรวัส จำจด
เด็กหญิงพีรวัส พิเจิม
เด็กชำยพีระวัฒน์ โยคะนิตย์
เด็กชำยพุฒินันต์ รั้วประเสริฐ
เด็กชำยพุทธำวัฒน์ เรืองระวีพรรณ
เด็กหญิงพุทธิมำ สุขสมวงศ์
เด็กชำยเพชรมงคล พรหมสอน
เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ ลัดดำแย้ม
เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ ลิ้มไพโรจน์
เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ สำรนพคุณ

สถำนศึกษำ

จังหวัด

อนุบำลวัดอ่ำงทอง
อัมพรไพศำล
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
วัดคลองครุ
อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ)์
บูรณะรำลึก
บูรณะศึกษำ
พิพัฒนำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
อนุบำลชัยนำท
วัดสีสุก
สุขเจริญผลแพรกษำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
วัฒนำวิทยำลัย
พระหฤทัยดอนเมือง
ศิริวัฒน์วิทยำ
แย้มวิทยกำร
อัสสัมชัญแผนกประถม
อนุบำลกำญจนบุรี
สำรสำสน์เอกตรำ
สุขฤทัย
เกตุพิชัยวิทยำ
ปัญญำศักดิ์
เลิศหล้ำ ถนนเกษตร-นวมินทร์
เซนต์คำเบรียล
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
หัวหินวิทยำลัย
วัดเจ็ดริ้ว (สำครกิจโกศล)
เมืองสุรินทร์

อ่ำงทอง
นนทบุรี
อุตรดิตถ์
สมุทรสำคร
ชุมพร
ตรัง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหำนคร
ชัยนำท
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสำคร
สุรินทร์
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ) นครปฐม
วัดไทร (ถำวรพรหมำนุกล)
กรุงเทพมหำนคร
อัมพรไพศำล
นนทบุรี
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
กรุงเทพมหำนคร
เทศบำล ๓ ชุมชนวัดจันทรำวำส
เพชรบุรี
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๕ ( ๔๓๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๔๙๑ - ๒๐๕๒๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๔๙๑
๑
๒๐๔๙๒
๒
๒๐๔๙๓
๓
๒๐๔๙๔
๔
๒๐๔๙๕
๕
๒๐๔๙๖
๖
๒๐๔๙๗
๗
๒๐๔๙๘
๘
๒๐๔๙๙
๙
๒๐๕๐๐
๑๐
๒๐๕๐๑
๑๑
๒๐๕๐๒
๑๒
๒๐๕๐๓
๑๓
๒๐๕๐๔
๑๔
๒๐๕๐๕
๑๕
๒๐๕๐๖
๑๖
๒๐๕๐๗
๑๗
๒๐๕๐๘
๑๘
๒๐๕๐๙
๑๙
๒๐๕๑๐
๒๐
๒๐๕๑๑
๒๑
๒๐๕๑๒
๒๒
๒๐๕๑๓
๒๓
๒๐๕๑๔
๒๔
๒๐๕๑๕
๒๕
๒๐๕๑๖
๒๖
๒๐๕๑๗
๒๗
๒๐๕๑๘
๒๘
๒๐๕๑๙
๒๙
๒๐๕๒๐
๓๐
๒๐๕๒๑
๓๑
๒๐๕๒๒
๓๒
๒๐๕๒๓
๓๓
๒๐๕๒๔
๓๔
๒๐๕๒๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงเพียงพอ ลุ่ยเอี่ยม
เด็กหญิงเพียงฟ้ำ ปรำรภ
เด็กหญิงแพรวโพยม ธนพันธ์เมธิน
เด็กหญิงแพรวไพริน สมบัติ
เด็กหญิงแพรวำ พลำยประเสริฐ
เด็กหญิงแพรวำ ศรีวนิชย์
เด็กหญิงฟ้ำใส สวัสดีนฤมล
เด็กหญิงภคพร รอดศรี
เด็กหญิงภพชญ สินสุกิจ
เด็กหญิงภัคจิรำ โพธิพันธ์
เด็กหญิงภัคจิรำ วอนปลอบ
เด็กหญิงภัควลัญช์ คิดดี
เด็กหญิงภัควลัญช์ เสริมบุญยสุข
เด็กหญิงภัทนภร เขมำบุณย์
เด็กชำยภัทรกร สำยทองมำตร์
เด็กชำยภัทรดนัย กนุตจำรีกุล
เด็กหญิงภัทรธิดำ พิชิตวรำยุทธ
เด็กหญิงภัทรธิดำ มีโภคกิจ
เด็กหญิงภัทรนันต์ ควรรักษ์เจริญ
เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่ปึง
เด็กหญิงภัทรนันท์ นำคโคตร
เด็กหญิงภัทรนิษฐ ลิ้มสกุล
เด็กหญิงภัทรพร วรอำภรณ์
เด็กหญิงภัทรภร สุดมลทิน
เด็กชำยภัทรวิทย์ อุ่นกำเนิด
เด็กชำยภำสวัต โพธิ์ทอง
เด็กชำยภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร
เด็กชำยภีร์กวิน เจริญธรรมรักษำ
เด็กหญิงภีรญำ ลิมปสุรัติ
เด็กชำยภูผำ เตชะอำภรณ์กุล
เด็กชำยภูริชช์ บุญชมพู
เด็กชำยภูริชญำ สิทธิวัง
เด็กชำยภูริพัฒน์ ถัมภ์บรรฑุ
เด็กชำยภูวเนตร จันทร์เอียด
เด็กชำยภูวศิษฏ์ ตรีศิริรัตน์

สถำนศึกษำ
ซำงตำครู้สคอนแวนท์
แก้วอินทร์สุธำอุทิศ
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
นิธิปริญญำ
คันนำยำว (ธำรินเจริญสงเครำะห์)
อิมพีเรียลพิจิตร
นำนำชำติเทศบำลนครศรีธรรมรำช
วัดกระจับพินิจ
จิ้นเตอะ
เผดิมศึกษำ
วัดหนองแขม (สหรำษฎร์บูรณะ)
พระหฤทัยนนทบุรี
มำร์มำร่ำจินดำมณี
พร้อมมิตรพิทยำ
อยู่เย็นวิทยำ
ชำลีสมุทร
เพชรถนอม
สุขฤทัย

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พิจิตร
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม) กรุงเทพมหำนคร
ขจรโรจน์วิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สมุทรปรำกำร
อนุบำลลพบุรี
ลพบุรี
วีรศิลป์
กำญจนบุรี
ศิรินุสรณ์วิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
บ้ำนลำภูรำ
ตรัง
โชคชัย
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลนครสววรค์
นครสวรรค์
ศุภลักษณ์
สุพรรณบุรี
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
กรุงเทพมหำนคร
ธรรมภิรักษ์
กรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ
ภูเก็ต
ไผทอุดมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
สมุทรปรำกำร
เทศบำลวัดมเหยงคณ์
นครศรีธรรมรำช
อนุบำลพิบูลย์เวศม์
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๖ ( ๔๓๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๕๒๖ - ๒๐๕๖๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๕๒๖
๑
๒๐๕๒๗
๒
๒๐๕๒๘
๓
๒๐๕๒๙
๔
๒๐๕๓๐
๕
๒๐๕๓๑
๖
๒๐๕๓๒
๗
๒๐๕๓๓
๘
๒๐๕๓๔
๙
๒๐๕๓๕
๑๐
๒๐๕๓๖
๑๑
๒๐๕๓๗
๑๒
๒๐๕๓๘
๑๓
๒๐๕๓๙
๑๔
๒๐๕๔๐
๑๕
๒๐๕๔๑
๑๖
๒๐๕๔๒
๑๗
๒๐๕๔๓
๑๘
๒๐๕๔๔
๑๙
๒๐๕๔๕
๒๐
๒๐๕๔๖
๒๑
๒๐๕๔๗
๒๒
๒๐๕๔๘
๒๓
๒๐๕๔๙
๒๔
๒๐๕๕๐
๒๕
๒๐๕๕๑
๒๖
๒๐๕๕๒
๒๗
๒๐๕๕๓
๒๘
๒๐๕๕๔
๒๙
๒๐๕๕๕
๓๐
๒๐๕๕๖
๓๑
๒๐๕๕๗
๓๒
๒๐๕๕๘
๓๓
๒๐๕๕๙
๓๔
๒๐๕๖๐
๓๕
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ชื่อ - สกุล
เด็กชำยภูวิศ ฉัตรแสงโชตไกร
เด็กหญิงมณฑิรำ ฉำยแสงโสม
เด็กหญิงมนนิสำ แซ่ล่อ
เด็กหญิงมนปภัสสร์ โจมเสนำะ
เด็กหญิงมนฤญช์ วีรดิษฐกิจ
เด็กหญิงมนัสวี วรรณวงษ์
เด็กหญิงมัญชุพร มีเครือรอด
เด็กหญิงมัฐสิกำญจน์ สุขเอม
เด็กหญิงมัณฑนำ ศรีสิงห์
เด็กหญิงมัททวี มณีจันทร์
เด็กหญิงมันท์มันตรำ วิเชียรชัย
เด็กหญิงมำนิตำ ศรีเพียงจันทร์
เด็กหญิงมำลิน เสียงหวำน
เด็กหญิงมำลีชำติ โพธิทอง
เด็กหญิงมินท์ธิตำ ชูสง่ำ
เด็กหญิงมินฮี คัง
เด็กหญิงมิรันตี ศิริสัมพันธ์
เด็กหญิงมุกดำรำ สืบบุก
เด็กหญิงมุฑิตำ ผลเหลือ
เด็กหญิงมูซัมมิล ดำเด๊ะ
เด็กหญิงเมธำวี คงทน
เด็กชำยแมททิว เฟอร์นันเดช
เด็กชำยโมไนย สีตวำริน
เด็กชำยยศวร บุตรประดิษฐ์
เด็กหญิงยศวินทร์ อังศุจันทร์
เด็กหญิงยินดี คล้ำยดอน
เด็กหญิงยุวรินทร์ หมั่นหำผล
เด็กหญิงรชกร โลหะพรหม
เด็กชำยรชต ภักดีศิริ
เด็กหญิงรชำนิษฐ์ แก้วจงประสิทธิ์
เด็กชำยรติ มหำมงคล
เด็กหญิงร่มพิชำ งำมสวย
เด็กหญิงรมย์ธีรำ ทะสุนทร
เด็กหญิงรมิดำ หรมดอนกลอย
เด็กหญิงรวินทร์นิภำ ศรีจำปำ

สถำนศึกษำ
ประถมสำธิต มรภ.พระนครศรีอยุธยำ
วัดรำชสิทธำรำม
วัดคณิกำผล
ศพอ. วัดยำนนำวำ
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหิน
อนุบำลปรำณี
อนุบำลอุตรดิตถ์
วัดคูยำง
แก้วอินทร์สุธำอุทิศ
อนุบำลสุธีธร
อุ่นรัก ๒ ภำษำ
สุพรรณภูมิ

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ประจวบคิรีขันธ์
สุพรรณบุรี
อุตรดิตถ์
กำแพงเพชร
นนทบุรี
นครปฐม
สุรำษฎร์ธำนี
สุพรรณบุรี
สำธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมชำปภัมภ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สยำมสิงค์ กรุงเทพมหำนคร
ถนอมบุตร
กรุงเทพมหำนคร
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
กรุงเทพมหำนคร
โสมำภำ
กรุงเทพมหำนคร
โฮมสคูล
กรุงเทพมหำนคร
วัดอัมพวำ
กรุงเทพมหำนคร
ฤทธิไกรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
สำยมิตรศึกษำ
ปรำจีนบุรี
อนุบำลบำงมูลนำก "รำษฎร์อุทิศ"
พิจิตร
เด็กสำกล รำมคำแหง
กรุงเทพมหำนคร
อรรถมิตร
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลนครสววรค์
นครสวรรค์
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
ชลบุรี
พระตำหนักสวนกุหลำบ
กรุงเทพมหำนคร
มหำวีรำนุวัตร
กรุงเทพมหำนคร
ลำซำล
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฎ นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
รำชวินิต
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม) กรุงเทพมหำนคร
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฝ่ำยประถม) กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสระบุรี
สระบุรี
วัดไทร (ถำวรพรหมำนุกล)
กรุงเทพมหำนคร
คลองบ้ำนพร้ำว
ปทุมธำนี
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๗ ( ๔๓๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๕๖๑ - ๒๐๕๙๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๕๖๑
๑
๒๐๕๖๒
๒
๒๐๕๖๓
๓
๒๐๕๖๔
๔
๒๐๕๖๕
๕
๒๐๕๖๖
๖
๒๐๕๖๗
๗
๒๐๕๖๘
๘
๒๐๕๖๙
๙
๒๐๕๗๐
๑๐
๒๐๕๗๑
๑๑
๒๐๕๗๒
๑๒
๒๐๕๗๓
๑๓
๒๐๕๗๔
๑๔
๒๐๕๗๕
๑๕
๒๐๕๗๖
๑๖
๒๐๕๗๗
๑๗
๒๐๕๗๘
๑๘
๒๐๕๗๙
๑๙
๒๐๕๘๐
๒๐
๒๐๕๘๑
๒๑
๒๐๕๘๒
๒๒
๒๐๕๘๓
๒๓
๒๐๕๘๔
๒๔
๒๐๕๘๕
๒๕
๒๐๕๘๖
๒๖
๒๐๕๘๗
๒๗
๒๐๕๘๘
๒๘
๒๐๕๘๙
๒๙
๒๐๕๙๐
๓๐
๒๐๕๙๑
๓๑
๒๐๕๙๒
๓๒
๒๐๕๙๓
๓๓
๒๐๕๙๔
๓๔
๒๐๕๙๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงรวิพร รักษำ
เด็กหญิงรวิสรำ โชคดีพำณิชย์
เด็กหญิงรสิกำ ช้ำงแก้ว
เด็กหญิงรักนำ อำรัมภวุฒื
เด็กหญิงรัชฎำภรณ์ ศรประดิษฐ์
เด็กชำยรัชพล ดอกแก้ว
เด็กชำยรัชพล มโนรส
เด็กหญิงรัญชน์รวี วำศวงศ์ปกรณ์
เด็กหญิงรัญชิดำ รักบำรุง
เด็กหญิงรัญน์นรี มงคลธนวัฒน์
เด็กหญิงรัฐมิ์ฐำศิริ ศรีรุ้ง
เด็กหญิงรัตนำกร โพธิ์มูล
เด็กหญิงรัตนิยำ กล่อมฤทธิ์
เด็กหญิงรันตำวดี สุดทัศน์สิน
เด็กหญิงรุ่งรัตนำวดี สีดำ
เด็กหญิงเรืองระรินทร์ ภูเดช
เด็กชำยโรจน์ศักดิ์ ดำดี
เด็กหญิงลภัสรดำ เงินแสนเพียร
เด็กหญิงลลิสำ ธัชชัยชวลิต
เด็กหญิงลักษณ์ภัทร แซ่ตั้ง
เด็กหญิงลักษิตำ กลิ่นภู
เด็กหญิงลินลำดำ พรู
เด็กหญิงวงศ์ลดำ มูลวงษ์
เด็กหญิงวชิรญำ เติมรัชตพงศำ
เด็กหญิงวชิรญำณ์ รัตนพันธ์
เด็กหญิงวทัญญำ นิลธวัช
เด็กชำยวรกำย ทรงประเสริฐ
เด็กชำยวรพล สำตร์กลิ่น
เด็กหญิงวรพิชชำ บุญพรำนชู
เด็กหญิงวรรณศิลป เสียงหลำย
เด็กหญิงวรรณิษำ วงค์ทะ
เด็กหญิงวรวลัญช์ ภู่สอน
เด็กหญิงวรวัลคุ์ สิมะบวรสุทธิ์
เด็กหญิงวรัญญำ เนื้อทอง
เด็กหญิงวรัญญำ เมืองฤทธิ์

สถำนศึกษำ
รำชวินิตประถมบำงแค
สองภำษำลำดพร้ำว
ทรงวิทย์ศึกษำ
จำรุวรรณ
เกตุพิชัยวิทยำ
อนุบำลกำญจนบุรี
ศพอ. วัดยำนนำวำ
สุคนธีรวิทย์
อนุบำลแสงอรุณ
อนุบำลพนัสศึกษำลัย
ชินวร
พิทักษ์ศิษย์วิทยำ
เทศบำลวัดลุ่มมหำชัยชุมพล
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
กวงฮั้ว
ทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
วัดสีสุก
มหำวีรำนุวัตร
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นิธิปริญญำ
กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสำรสงเครำะห์
อนุบำลนนทบุรี
เทศบำล ๓ (ยมรำชสำมัคคี)
สหวิทย์
สำธิตละอออุทิศ
บ้ำนหนองประดู่
วัดเจ็ดริ้ว (สำครกิจโกศล)
อนุบำลรำชบุรี
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี
ปัญญำวิทย์
รุ่งเรืองอุปถัมภ์
อนุบำลชัยนำท
อนุบำลจันทบุรี
อนุบำลสุรินทร์
อนุบำลบำงมูลนำก "รำษฎร์อุทิศ"

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
นครปฐม
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
อุทัยธำนี
ระยอง
สมุทรปรำกำร
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
นครรำชสีมำ
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
สมุทรสำคร
รำชบุรี
ปรำจีนบุรี
ตรัง
กรุงเทพมหำนคร
ชัยนำท
จันทบุรี
สุรินทร์
พิจิตร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๘ ( ๔๓๖ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๕๙๖ - ๒๐๖๓๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๕๙๖
๑
๒๐๕๙๗
๒
๒๐๕๙๘
๓
๒๐๕๙๙
๔
๒๐๖๐๐
๕
๒๐๖๐๑
๖
๒๐๖๐๒
๗
๒๐๖๐๓
๘
๒๐๖๐๔
๙
๒๐๖๐๕
๑๐
๒๐๖๐๖
๑๑
๒๐๖๐๗
๑๒
๒๐๖๐๘
๑๓
๒๐๖๐๙
๑๔
๒๐๖๑๐
๑๕
๒๐๖๑๑
๑๖
๒๐๖๑๒
๑๗
๒๐๖๑๓
๑๘
๒๐๖๑๔
๑๙
๒๐๖๑๕
๒๐
๒๐๖๑๖
๒๑
๒๐๖๑๗
๒๒
๒๐๖๑๘
๒๓
๒๐๖๑๙
๒๔
๒๐๖๒๐
๒๕
๒๐๖๒๑
๒๖
๒๐๖๒๒
๒๗
๒๐๖๒๓
๒๘
๒๐๖๒๔
๒๙
๒๐๖๒๕
๓๐
๒๐๖๒๖
๓๑
๒๐๖๒๗
๓๒
๒๐๖๒๘
๓๓
๒๐๖๒๙
๓๔
๒๐๖๓๐
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงวรัมพร กุหลำบศรี
เด็กชำยวรำภรณ์ พุดดำวงศ์
เด็กหญิงวรำลี รักจิตร
เด็กหญิงวรินอำไพ พงษ์พิมำย
เด็กชำยวริศ ไหมทอง
เด็กหญิงวริศรรณ เนตร์พันธ์
เด็กหญิงวริศรำ ชำวบ้ำนเกำะ
เด็กหญิงวริศรำ ตั้งศรีไพโรจน์
เด็กหญิงวริศรำ เทอดเกียรติชัย
เด็กหญิงวริศรำ ฤทธิแผลง
เด็กหญิงวริศรำลักษณ์ วงศำโรจน์
เด็กหญิงวริศวรรณ เนตร์พันธ์
เด็กหญิงวริสรำ ปริญญวัฒน์
เด็กหญิงวัชรมน มโนรถจตุรงค์
เด็กชำยวัชรวิชย์ วรรณสุศรี
เด็กชำยวัชรำกร ไทยม
เด็กหญิงวำชำดำ แสงทองอรุณกูล
เด็กหญิงวำนิต้ำ สันอี
เด็กหญิงวำสนำ ศิริอัมพร
เด็กหญิงวิชญำดำ โรจนชิวกุล
เด็กหญิงวิปัศยำ คูพิมำย
เด็กหญิงวิภำณีย์ เพ็ญแสงธนำนนท์
เด็กหญิงวิภำวี เอกไพรัตน์
เด็กหญิงวิมพ์วิภำ ซื่อสัตย์
เด็กหญิงวิมพ์วิภำ พ่วงพลับ
เด็กหญิงวิรัลพัชร ทรัพย์ธำรงค์
เด็กหญิงวิสำข์พัชร์ สุขย้อย
เด็กหญิงวีรส เพชรพำณิชกุล
เด็กหญิงศดำนันท์ พัฒกอ
เด็กหญิงศยำมล ทับวัล
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร พรมเลิศ
เด็กหญิงศรีศรินทร์ ศรีไชย
เด็กหญิงศศกำญจน์ ขำแก้ว
เด็กหญิงศศิกำนต์ ภูศรีนำค
เด็กหญิงศศิชำ คำตำโอกะ

สถำนศึกษำ

จังหวัด
วัดท่ำพระ
กรุงเทพมหำนคร
สัจจพิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
อิมพีเรียลพิจิตร
พิจิตร
เด็กสกลนิมิตใหม่
กรุงเทพมหำนคร
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
สำสสำรน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
วัดเจ็ดริ้ว (สำครกิจโกศล)
สมุทรสำคร
แสงโสม
กรุงเทพมหำนคร
วัดหนองแขม (สหรำษฎร์บูรณะ)
กรุงเทพมหำนคร
สินแร่สยำม
รำชบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฎ นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
สำรสำสน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
รำชินี
กรุงเทพมหำนคร
วีรสุนทร
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสำมเสน (สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์สมุทรสำร
สมุทรปรำกำร
สำธิตกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปัญญำวิทย์
ตรัง
เทพวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์พิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฎ นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
อัมพรไพศำล
นนทบุรี
ศรีสว่ำงวงศ์
สงขลำ
ปิยวัฒนสำสตร์
ปทุมธำนี
อนุชนวัฒนำ
นครสวรรค์
รำชวินิตประถมบำงแค
กรุงเทพมหำนคร
วรรณสว่ำงจิต
กรุงเทพมหำนคร
สองภำษำลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ
ภูเก็ต
วัดนำคนิมิตร
กรุงเทพมหำนคร
วัดท่ำเกวียน (สัยอุทิศ)
ฉะเชิงเทรำ
เทศบำลวัดเสมำเมือง
นครศรีธรรมรำช
เทศบำลวัดมเหยงคณ์
นครศรีธรรมรำช
วัดเวฬุวนำรำม
นครปฐม
มำร์มำร่ำจินดำมณี
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๙ ( ๔๓๗ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๖๓๑ - ๒๐๖๖๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๖๓๑
๑
๒๐๖๓๒
๒
๒๐๖๓๓
๓
๒๐๖๓๔
๔
๒๐๖๓๕
๕
๒๐๖๓๖
๖
๒๐๖๓๗
๗
๒๐๖๓๘
๘
๒๐๖๓๙
๙
๒๐๖๔๐
๑๐
๒๐๖๔๑
๑๑
๒๐๖๔๒
๑๒
๒๐๖๔๓
๑๓
๒๐๖๔๔
๑๔
๒๐๖๔๕
๑๕
๒๐๖๔๖
๑๖
๒๐๖๔๗
๑๗
๒๐๖๔๘
๑๘
๒๐๖๔๙
๑๙
๒๐๖๕๐
๒๐
๒๐๖๕๑
๒๑
๒๐๖๕๒
๒๒
๒๐๖๕๓
๒๓
๒๐๖๕๔
๒๔
๒๐๖๕๕
๒๕
๒๐๖๕๖
๒๖
๒๐๖๕๗
๒๗
๒๐๖๕๘
๒๘
๒๐๖๕๙
๒๙
๒๐๖๖๐
๓๐
๒๐๖๖๑
๓๑
๒๐๖๖๒
๓๒
๒๐๖๖๓
๓๓
๒๐๖๖๔
๓๔
๒๐๖๖๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงศศิธร กำชัย
เด็กหญิงศศิธร ชำวบน
เด็กหญิงศศิภำ ศรีศักดำ
เด็กชำยศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นกันกง
เด็กชำยศำนต์ ทิพยโกศัย
เด็กหญิงศิรดำ สมิทธิ์เยำวกุล
เด็กหญิงศิรภัสสร ทองหม่อมรำม
เด็กหญิงศิรภัสสร สุขหิน
เด็กหญิงศิรยำพรรณ วงศ์โสภำนนทชัย
เด็กหญิงศิริขวัญ ศิริบุญไพศำล
เด็กหญิงศิรินญำ แซ่จ๋ำว
เด็กหญิงศิรินภำ รักงำม
เด็กหญิงศิริพัชร์ หล้ำมูลชำ
เด็กหญิงศิริวิภำ สมศิริ
เด็กชำยศิวกร มำลำ
เด็กชำยศุกลวัฒน์ อุตมรัตน์
เด็กชำยศุภกร ไพศำลเจริญ
เด็กหญิงศุภวรรณ ทิมโพธิ์
เด็กชำยศุภวิชญ์ สิงห์หำ
เด็กชำยศุภเสฏฐ์ ทัศนำกัณฑ์
เด็กหญิงศุภิสรำ กิตติพงศ์ไพโรจน์
เด็กหญิงสกลสุภำ หิรัญพต
เด็กชำยสภัส อนนตะชัย
เด็กชำยสมรรถ โชคเศรษฐกิจ
เด็กชำยสรชัช ภูมิดำธนำพร
เด็กชำยสรภพ แดงมันฮับ
เด็กหญิงสรัญญำ ศิริทรัพย์
เด็กหญิงสรัญดำ สินจรรยำ
เด็กชำยสรำวุฒิ วุฒะศรี
เด็กหญิงสลิลทิพย์ โพธิ์อยู่
เด็กหญิงสลุกรัตน์ นุชสมัย
เด็กหญิงสวิตตำ ภูมิไผ่
เด็กหญิงสำยน้ำ จิตรใสเย็น
เด็กชำยสำรัช ประเสริฐ
เด็กชำยสิทธิภำ สัตยะเลขำ

สถำนศึกษำ
สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี)
วัดสัมพันธวงศ์
บ้ำนเป็ด (ท่ำบึงประชำสงเครำะห์)
ประถมนนทรี
อนุบำลพิบูลย์เวศม์
สหศำสตร์วิทยำคำร
ดำรำคำม
เทศบำลวัดเสมำเมือง
เศรษฐบุตรอุปถัมภ์
หัวหินวิทยำลัย
พระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์
ศรีสว่ำงวงศ์
สำรสำสน์สมุทรสำร
วัดประทุมทำยกำรำม
วีรศิลป์
วัดไทร (ถำวรพรหมำนุกล)
อัสสัมชัญแผนกประถม
อนุบำลวัดปิตุลำธิรำชรังสฤษฏิ์
อนุบำลศรีวิชัยรัตน์
พระหฤทัยดอนเมือง
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
ต้นกล้ำแห่งปัญญำ
สำธิตมหำวิทยำลัยสวนสุนันทำ
สำรสำสน์เอกตรำ
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
วัดเวตวันธรรมำวำส
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
อนุบำลพระสมุทรเจดีย์
บ้ำนลำภูรำ
ประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)
แย้มวิทยกำร
เลิศหล้ำ ถนนเกษตร-นวมินทร์
อิมพีเรียลพิจิตร

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
สมุทรปรำกำร
นครศรีธรรมรำช
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
ตรัง
พระนครศรีอยุธยำ
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
พิจิตร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๐ ( ๔๓๘ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๖๖๖ - ๒๐๗๐๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๖๖๖
๑
๒๐๖๖๗
๒
๒๐๖๖๘
๓
๒๐๖๖๙
๔
๒๐๖๗๐
๕
๒๐๖๗๑
๖
๒๐๖๗๒
๗
๒๐๖๗๓
๘
๒๐๖๗๔
๙
๒๐๖๗๕
๑๐
๒๐๖๗๖
๑๑
๒๐๖๗๗
๑๒
๒๐๖๗๘
๑๓
๒๐๖๗๙
๑๔
๒๐๖๘๐
๑๕
๒๐๖๘๑
๑๖
๒๐๖๘๒
๑๗
๒๐๖๘๓
๑๘
๒๐๖๘๔
๑๙
๒๐๖๘๕
๒๐
๒๐๖๘๖
๒๑
๒๐๖๘๗
๒๒
๒๐๖๘๘
๒๓
๒๐๖๘๙
๒๔
๒๐๖๙๐
๒๕
๒๐๖๙๑
๒๖
๒๐๖๙๒
๒๗
๒๐๖๙๓
๒๘
๒๐๖๙๔
๒๙
๒๐๖๙๕
๓๐
๒๐๖๙๖
๓๑
๒๐๖๙๗
๓๒
๒๐๖๙๘
๓๓
๒๐๖๙๙
๓๔
๒๐๗๐๐
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยสิทธิพร ประคีตะวำทิน
เด็กชำยสิรธีร์ วงษ์ขันธ์
เด็กหญิงสิรภัทร นูโพนทอง
เด็กชำยสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี
เด็กหญิงสิริกัญญำ มุสิกศรี
เด็กหญิงสิริกำรณ์ เทียนมณี
เด็กหญิงสิริขวัญ แสนคำ
เด็กหญิงสิรินภำ อมำตยกุล
เด็กหญิงสิริพร อรชร
เด็กหญิงสิริภัสญำ สมิทธืสมบูรณ์
เด็กหญิงสิริรัตน์ เสือสีห์
เด็กหญิงสุกัลยำ นครศรี
เด็กหญิงสุจิตตรำ กำดำ
เด็กหญิงสุจิตรำภรณ์ โพธิกมล
เด็กหญิงสุชำนรี วงศ์จินดำ
เด็กหญิงสุชำนันท์ กิจสินธพชัย
เด็กหญิงสุชำนันท์ บรรเจิดตระกูล
เด็กหญิงสุชำนันท์ สำทะโพน
เด็กหญิงสุทธิกมล อิทธิฤกษ์ฤทธิ์
เด็กหญิงสุทธิกำนต์ เอกสมัย
เด็กหญิงสุทธิฉันท์ ทองเป็น
เด็กหญิงสุทธิชำ ศรีมงคลปทุม
เด็กหญิงสุทธิชำ สุขตัน
เด็กหญิงสุธำทิพย์ พลประเสริฐกุล
เด็กหญิงสุพรรณหงส์ ธัญญเจริญ
เด็กหญิงสุพรรษำ ศรดอก
เด็กหญิงสุพัตรำ คำเนตรดำ
เด็กหญิงสุพิชฌำย์ สนหล๊ะ
เด็กหญิงสุพิชญำ คำคงน้อย
เด็กหญิงสุพิชญำ แซ่ลี้
เด็กหญิงสุพิชญำ บุญเมือง
เด็กหญิงสุพิชัญนันทน์ ฉัตรรัตนกุล
เด็กหญิงสุภัสสร ชูขวัญ
เด็กหญิงสุภัสสรำ สมหำญวงศ์
เด็กหญิงสุภำนัน ศรีอ่อนโพธิ์

สถำนศึกษำ

จังหวัด
โสมำภำนุสสรณ์
กรุงเทพมหำนคร
สรรพำวุธวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลชัยภูมิ
ชัยภูมิ
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชลบุรี
ฤทธิไกรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
คันนำยำว (ธำรินเจริญสงเครำะห์)
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลปรำณี
สุพรรณบุรี
พระยำประเสริฐสุนทรำศรัยฯ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลสำมเสน (สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหำนคร
ฤทธิไกรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลนครปฐม
นครปฐม
วัดท่ำพระ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปรำกำร
มีนประสำทวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
อนุชนวัฒนำ
นครสวรรค์
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลชัยภูมิ
ชัยภูมิ
วีรสุนทร
กรุงเทพมหำนคร
ธรรมภิรักษ์
กรุงเทพมหำนคร
ประถมสำธิต มรภ.พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
อนุบำลนำชำติตำกสินระยอง
กรุงเทพมหำนคร
ประถมศึกษำธรรมศำสตร์
ปทุมธำนี
บูรณะศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
วำสุเทวี
กรุงเทพมหำนคร
บ้ำนหนองกระถิน
สุพรรณบุรี
วัดคณิกำผล
กรุงเทพมหำนคร
บ้ำนคลองสิบสำม
สระแก้ว
สหศำสตร์วิทยำคำร
สงขลำ
สำสสำรน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
ดุสิตวิทยำ
รำชบุรี
เกตุพิชัยวิทยำ
สระบุรี
สิบสองวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
อนุบำลชัยนำท
ชัยนำท
อนุบำลสุโขทัย
สุโขทัย
บ้ำนโป่งวิทยำคม
รำชบุรี
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๑ ( ๔๔๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๗๐๑ - ๒๐๗๓๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๗๐๑
๑
๒๐๗๐๒
๒
๒๐๗๐๓
๓
๒๐๗๐๔
๔
๒๐๗๐๕
๕
๒๐๗๐๖
๖
๒๐๗๐๗
๗
๒๐๗๐๘
๘
๒๐๗๐๙
๙
๒๐๗๑๐
๑๐
๒๐๗๑๑
๑๑
๒๐๗๑๒
๑๒
๒๐๗๑๓
๑๓
๒๐๗๑๔
๑๔
๒๐๗๑๕
๑๕
๒๐๗๑๖
๑๖
๒๐๗๑๗
๑๗
๒๐๗๑๘
๑๘
๒๐๗๑๙
๑๙
๒๐๗๒๐
๒๐
๒๐๗๒๑
๒๑
๒๐๗๒๒
๒๒
๒๐๗๒๓
๒๓
๒๐๗๒๔
๒๔
๒๐๗๒๕
๒๕
๒๐๗๒๖
๒๖
๒๐๗๒๗
๒๗
๒๐๗๒๘
๒๘
๒๐๗๒๙
๒๙
๒๐๗๓๐
๓๐
๒๐๗๓๑
๓๑
๒๐๗๓๒
๓๒
๒๐๗๓๓
๓๓
๒๐๗๓๔
๓๔
๒๐๗๓๕
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงสุภำบัน ไชยรำช
เด็กหญิงสุภำวิตำ บุญโภคอุดม
เด็กหญิงสุเมธินี สุพรรณ์นอก
เด็กชำยสุรชัย ถนอมพงษ์นำวิน
เด็กหญิงสุรดำ พุทธำนุ
เด็กชำยสุรยุทธ์ จุลมณี
เด็กชำยสุรวิชญ์ เล็บครุฑ
เด็กหญิงสุวพิชญ์ วนจันทร์โม
เด็กหญิงสุวรำ แกะสุวรรณ
เด็กหญิงเสำวลักษณ์ วัฒนชัยกุลวงศ์
เด็กหญิงโสพิชำ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
เด็กชำยหริษฐ์ อรุณศิริกุล
เด็กหญิงอชิรญำ สุขเรียน
เด็กหญิงอชิรญำณ์ สุวรรณรัตน์
เด็กหญิงอชิรญำณ์ อำรีมิตร
เด็กชำยอดิลักษณ์ เลิศคมวัฒน์
เด็กหญิงอธิษฐำน พงศ์เรืองรอง
เด็กหญิงอนัญญำ ศิริสมบูรณ์
เด็กหญิงอนัญพร นพน้อย
เด็กหญิงอนันตญำ ทรัพย์ปรำชญ์
เด็กหญิงอนินทิตำ จิตร์กสิกร
เด็กชำยอนุพงศ์ แก้วพวง
เด็กหญิงอโนมำ รังใส
เด็กหญิงอพิชญำ กลมเกลี้ยง
เด็กหญิงอภัสรำ เสือร้ำย
เด็กหญิงอภิชญำ หอมชื่น
เด็กชำยอภิณัฐ แสงแก้ว
เด็กหญิงอภิรดำ แก่นณรงค์
เด็กชำยอภิวิชญ์ ตรีวัฒนำ
เด็กหญิงอมำสินี ประพลพัฒนกุล
เด็กชำยอมิที วงศ์กุลศักดิ์
เด็กหญิงอรกัญญำ องค์ยลธรรม
เด็กหญิงอรชพร ชัยบัง
เด็กหญิงอรณิชชำ ปำนะสี
เด็กหญิงอรธิมำ บัวดี

สถำนศึกษำ
บ้ำนโป่งวิทยำคม
ปัญญำศักดิ์
บ้ำนเป็ด (ท่ำบึงประชำสงเครำะห์)
วัดรำษฏร์บูรณะ
ประถมนนทรี
สหศำสตร์วิทยำคำร
พระยำประเสริฐสุนทรำศรัยฯ
เกตุพิชัยวิทยำ สระบุรี
รำชนีบน
วัดสัมพันธวงศ์
สำธิตละอออุทิศ
เซนต์คำเบรียล
อนุบำลนนทบุรี
เลิศหล้ำ
กวงฮั้ว
นำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพมหำนคร
แสงโสม
อยู่เย็นวิทยำ
ขจรโรจน์วิทยำ
สรรพำวุธวิทยำ
สุขเจริญผลแพรกษำ
อนุบำลสุพรรณบุรี
วัดกลำง (ธรรมวิธำนรำษฎร์วิทยำ)
เทศบำลวัดเสมำเมือง
หัวหมำก
อนุบำลอุบลรำชธำนี
สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี)
พระหฤทัยนนทบุรี
สองภำษำลำดพร้ำว
อนุบำลพนัสศึกษำลัย
อรรถวิทย์
ซำงตำครู้สคอนแวนท์
อนุบำลขอนแก่น
ถนอมบุตร
มหำวีรำนุวัตร
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จังหวัด
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
สุพรรณบุรี
สมุทรปรำกำร
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
อุบลรำชธำนี
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๒ ( ๔๔๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๐๗๓๖ - ๒๒๐๐๔ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๐๗๓๖
๑
๒๐๗๓๗
๒
๒๐๗๓๘
๓
๒๐๗๓๙
๔
๒๐๗๔๐
๕
๒๐๗๔๑
๖
๒๐๗๔๒
๗
๒๐๗๔๓
๘
๒๐๗๔๔
๙
๒๐๗๔๕
๑๐
๒๐๗๔๖
๑๑
๒๐๗๔๗
๑๒
๒๐๗๔๘
๑๓
๒๐๗๔๙
๑๔
๒๐๗๕๐
๑๕
๒๐๗๕๑
๑๖
๒๐๗๕๒
๑๗
๒๐๗๕๓
๑๘
๒๐๗๕๔
๑๙
๒๐๗๕๕
๒๐
๒๐๗๕๖
๒๑
๒๐๗๕๗
๒๒
๒๐๗๕๘
๒๓
๒๐๗๕๙
๒๔
๒๐๗๖๐
๒๕
๒๐๗๖๑
๒๖
๒๐๗๖๒
๒๗
๒๐๗๖๓
๒๘
๒๐๗๖๔
๒๙
๒๐๗๖๕
๓๐
๒๐๗๖๖
๓๑
๒๒๐๐๑
๓๒
๒๒๐๐๒
๓๓
๒๒๐๐๓
๓๔
๒๒๐๐๔
๓๕

ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงอรปรีญำ สำรำญใจ
เด็กหญิงอรภชำ จิตสุทธิภำกร
เด็กชำยอรัญ ศิลปตชำ
เด็กหญิงอริญชยำ สีตวำริน
เด็กหญิงอริสำ ภักดีศรี
เด็กหญิงออญำดำ สุขบัว
เด็กหญิงอักคริมำ กุลำรำช
เด็กหญิงอัญชลี สำรสำส
เด็กหญิงอัญมณี บุญอิ่ม
เด็กหญิงอัญมณี ศรีหงส์
เด็กหญิงอัยย์ดำ พงศ์ประพิณ
เด็กหญิงอัยยำวีร์ ไชยมล
เด็กหญิงอัยริสำ แก่นบุญ
เด็กหญิงอำกำต้ำ พิเธียสุเรีย
เด็กหญิงอำทิตยำบัวศรี 0
เด็กหญิงอำภัสรำ ขุนพิทักษ์
เด็กหญิงอำภัสสรำ พูลสุข
เด็กหญิงอำภำพร จิตวัฒนำกร
เด็กหญิงอำรดี ตันมหำสมุทร
เด็กหญิงอำรำดำ ทรัพย์ศิริไพบูลย์
เด็กหญิงอำริสำ ชำวบล
เด็กหญิงอิงฟ้ำ เพ็งแสง
เด็กชำยอินทัช ศรีสอำด
เด็กชำยอิษฎำ สกุลสุธีบุตร
เด็กหญิงอุไรรัตน์ นิ่มเรือง
เด็กหญิงอุลฟำห์ ดำเด๊ะ
เด็กหญิงเอมมิกำ รัตน์ด้วง
เด็กหญิงเอมมิตำ ขำวหมื่นไวย์
เด็กหญิงเอื้อคุณ ปุณหวันลี้ตระกูล
เด็กหญิงไอดิน ศรีสะอำด
เด็กหญิงไอยลดำ ชัยโชค
เด็กชำยกำนต์กนิษฐ์ สว่ำงไพร
เด็กหญิงขวัญศิริ ฉันทลักษณ์สุข
เด็กชำยทวีพรรธน์ สิทธิฤทธิ์
เด็กชำยธนกฤต สุรัจกุลวัฒนำ

สถำนศึกษำ
เทพวิทยำ
อนุบำลนครสววรค์
สัจจพิทยำ
อรรถมิตร
วัดยำนนำวำ
ศิรินุสรณ์วิทยำ
เศรษฐบุตรอุปถัมภ์
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วัดท่ำข้ำม
ทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สยำมสำมไตร
บูรณะรำลึก
อนุบำลนำชำติตำกสินระยอง
แม่พระฟำติมำ
บ้ำนหนองประดู่
อนุบำลสมุทรสำคร
อนุบำลดำรงรำชำนุสรณ์
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
รำชินี
นำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพมหำนคร
บ้ำนด่ำน (รำษฎรบำรุง)
อนุบำลแสงอรุณ
เซนต์คำเบรียล
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
วัดคลองครุ
สำยมิตรศึกษำ
วัดอัมพวำ
มำรีย์วิทยำ
แก้วอินทร์สุธำอุทิศ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วัดท้องคุ้ง
นภสร
ยุวทูตศึกษำ
ยุวทูตศึกษำ
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ตรัง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
สมุทรสำคร
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสำคร
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
ชลบุรี
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๘ ( ๔๓๑ ) เลขประจำตัวสอบ ๒๒๐๐๕ - ๒๐๗๗๕ รวม ๑๙ คน
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ - ป.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๒๒๐๐๕
๑
๒๒๐๐๖
๒
๒๒๐๐๗
๓
๒๒๐๐๘
๔
๒๒๐๐๙
๕
๒๒๐๑๐
๖
๒๒๐๑๑
๗
๒๒๐๑๒
๘
๒๒๐๑๓
๙
๒๒๐๑๔
๑๐
๒๐๗๖๗
๑๑
๒๐๗๖๘
๑๒
๒๐๗๖๙
๑๓
๒๐๗๗๐
๑๔
๒๐๗๗๑
๑๕
๒๐๗๗๒
๑๖
๒๐๗๗๓
๑๗
๒๐๗๗๔
๑๘
๒๐๗๗๕
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
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ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงธัญภัส ไพศำล
เด็กชำยธิติพัทธ์ วัฒนำกร
เด็กหญิงไปรยำ เทวะประกำย
เด็กหญิงพันวำ รุ่งรัตน์
เด็กชำยพัสกร ตันติโกวิท
เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์
เด็กหญิงภัสส์กุญช์ พิมจุฬำ
เด็กหญิงมัชฌิมำ ภิรมย์
เด็กชำยศรัณยพงศ์ จันปัญญำ
เด็กหญิงอิสรีย์ อ่วมมีเพียร
เด็กหญิงกนกวรรณ กล้ำหำญ
เด็กหญิงชุติกำญจน์ ศรีหำพรม
เด็กหญิงญำตำวีดำ บัวแดง
เด็กหญิงณัฏฐญำณีย์ ชัยสีหำ
เด็กหญิงธนัชญำ ทองเพิ่ม
เด็กหญิงธิมำพร ทองกลำง
เด็กหญิงนันท์นภัส บูรณประทีปรัตน์
เด็กหญิงสริตำ รักถนอม
เด็กหญิงอธิชำ วัฒนกุล

สถำนศึกษำ
นภสร
หัวหินวิทยำลัย
วัดท้องคุ้ง
ต้นกล้ำแห่งปัญญำ
หัวหินวิทยำลัย
ต้นกล้ำแห่งปัญญำ
วัดท้องคุ้ง
ยุวทูตศึกษำ
นภสร
หัวหินวิทยำลัย
เทศบำลวัดโขดทิมทำรำม
อนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี
พรศิริกุล
เทศบำลวัดโขดทิมทำรำม
พรศิริกุล
เทศบำลวัดโขดทิมทำรำม
อนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี
อนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี
พรศิริกุล
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จังหวัด
ปทุมธำนี
ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี
กำญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กำญจนบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
ประจวบคีรีขันธ์
ระยอง
ชลบุรี
ตรัง
ระยอง
ตรัง
ระยอง
ชลบุรี
ชลบุรี
ตรัง
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