ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑ ( ๑๒๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๐๐๑ - ๓๐๐๓๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๐๐๑
๑
๓๐๐๐๒
๒
๓๐๐๐๓
๓
๓๐๐๐๔
๔
๓๐๐๐๕
๕
๓๐๐๐๖
๖
๓๐๐๐๗
๗
๓๐๐๐๘
๘
๓๐๐๐๙
๙
๓๐๐๑๐
๑๐
๓๐๐๑๑
๑๑
๓๐๐๑๒
๑๒
๓๐๐๑๓
๑๓
๓๐๐๑๔
๑๔
๓๐๐๑๕
๑๕
๓๐๐๑๖
๑๖
๓๐๐๑๗
๑๗
๓๐๐๑๘
๑๘
๓๐๐๑๙
๑๙
๓๐๐๒๐
๒๐
๓๐๐๒๑
๒๑
๓๐๐๒๒
๒๒
๓๐๐๒๓
๒๓
๓๐๐๒๔
๒๔
๓๐๐๒๕
๒๕
๓๐๐๒๖
๒๖
๓๐๐๒๗
๒๗
๓๐๐๒๘
๒๘
๓๐๐๒๙
๒๙
๓๐๐๓๐
๓๐
๓๐๐๓๑
๓๑
๓๐๐๓๒
๓๒
๓๐๐๓๓
๓๓
๓๐๐๓๔
๓๔
๓๐๐๓๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงกชกร จำรัสศรี
เด็กหญิงกชกร สนสัมฤทธิ์
เด็กหญิงกชณิภำ แก่นคำ
เด็กหญิงกชพร ชมญำติ
เด็กหญิงกชพร อำจหำญ
เด็กหญิงกชพรรณ จงศิริ
เด็กหญิงกชมน มณีชัย
เด็กหญิงกชวรรณ แก้วสีดำ
เด็กหญิงกนกกร แดงเผือก
เด็กหญิงกนกนก สันติพทักษ์
เด็กหญิงกนกพร ประทุมใจอ่อน
เด็กชำยกนกพล เดือนแจ้ง
เด็กหญิงกนกวรรณ เปี่ยมภักดี
เด็กหญิงกนิษฐรินทร์ มงคลเสริม
เด็กหญิงกมลชนก พงศ์นิสภกุล
เด็กหญิงกมลรัตน์ เดชศรี
เด็กหญิงกมลลฎำ สมสุวรรณ
เด็กหญิงกรกนก มุกไขสง
เด็กหญิงกรกนก ดำรำเพ็ญ
เด็กชำยกรกร จันทะคัต
เด็กหญิงกรชนก ฤทธิเดช
เด็กหญิงกรปภำ ธิปประโคน
เด็กหญิงกรรณธิชำ ศิริบุญ
เด็กหญิงกรรณิกำร์ มีมุข
เด็กหญิงกรรณิกำร์ สุกเกิน
เด็กหญิงกรวรรณ พชรพิชญ์
เด็กชำยกฤตณัติ ทองเต็มถุง
เด็กหญิงกฤตติกำนต์ นิลสนธิ
เด็กหญิงกฤตพร ชื่นจิต
เด็กหญิงกฤตยำนี จันเจริญ
เด็กชำยกฤติน สุขุมรัตนำพร
เด็กหญิงกฤติยำ ชุมขวัญ
เด็กหญิงกฤติยำ ทองน้อย
เด็กหญิงกฤติยำภรณ์ เสมอไวย์
เด็กชำยกฤำฏำ ชูสุข

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
วัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฏร์อุปถัมภ์
วัดบวรมงคล
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
โพธำวัฒนำเสนี
สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล
เทพลีลำ
สหศำสตร์วิทยำคำร
รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษกฯ
อรรถวิทย์
สมุทรปรำกำร
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสง ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

วีรสุนทร
สำรสำสน์สมุทรสำร
นิยมศิลป์อนุสรณ์
มัธยมวัดดำวคนอง
ศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
พระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์
มำบตำพุดพันพิทยำคำร
ยุวทูตศึกษำ
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
มัธยมวัดบึงทองหลำง
บ้ำนหนองชุมพล
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
วัดบวรนิเวศ
สตรีนครสวรรค์
สุรวิทยำคำร
ดรุณำรำชบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษำนำรีวิทยำ
ฤทธิณรงค์รอน
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
พะเยำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
เพรชบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
สุรินทร์
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
ลพบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒ ( ๑๒๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๐๓๖ - ๓๐๐๗๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๐๓๖
๑
๓๐๐๓๗
๒
๓๐๐๓๘
๓
๓๐๐๓๙
๔
๓๐๐๔๐
๕
๓๐๐๔๑
๖
๓๐๐๔๒
๗
๓๐๐๔๓
๘
๓๐๐๔๔
๙
๓๐๐๔๕
๑๐
๓๐๐๔๖
๑๑
๓๐๐๔๗
๑๒
๓๐๐๔๘
๑๓
๓๐๐๔๙
๑๔
๓๐๐๕๐
๑๕
๓๐๐๕๑
๑๖
๓๐๐๕๒
๑๗
๓๐๐๕๓
๑๘
๓๐๐๕๔
๑๙
๓๐๐๕๕
๒๐
๓๐๐๕๖
๒๑
๓๐๐๕๗
๒๒
๓๐๐๕๘
๒๓
๓๐๐๕๙
๒๔
๓๐๐๖๐
๒๕
๓๐๐๖๑
๒๖
๓๐๐๖๒
๒๗
๓๐๐๖๓
๒๘
๓๐๐๖๔
๒๙
๓๐๐๖๕
๓๐
๓๐๐๖๖
๓๑
๓๐๐๖๗
๓๒
๓๐๐๖๘
๓๓
๓๐๐๖๙
๓๔
๓๐๐๗๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกวิน มโนมัยพิบูลย์
เด็กหญิงกวินทร์วรรณ โอสถอภิลักษ์
เด็กหญิงกวินทิพย์ อนันตกิจโกศล
เด็กหญิงกวิสรำ รุจิประภำกร
เด็กหญิงกวิสรำ สีตำล
เด็กหญิงกษมำภรณ์ สุตะภักดิ์
เด็กหญิงกองทอง เชื่อมทอง
เด็กชำยก้องภพ ดุมแก้ว
เด็กชำยก้องภพ เมฆพุฒ
เด็กชำยก้องภพ ยะมะลี
เด็กชำยก้องภพ ศรีนุช
เด็กหญิงกัญญ์วรำงค์ สินน้อย
เด็กหญิงกัญญำณัฐ บุญเพชร
เด็กหญิงกัญญำณัฐ เรืองสวัสดิ์
เด็กหญิงกัญญำพัค มหิงชลำ
เด็กหญิงกัญญำพัชร ลิ้มพำนิช
เด็กหญิงกัญญำภรณ์ ศรีประสม
เด็กหญิงกัญญำภัค คล้ำยสี
เด็กหญิงกัญญำรัตน์ ด้วงเดช
เด็กหญิงกัญทิมำ ใจไธสง
เด็กชำยกันตพัฒน์ ภักดี
เด็กหญิงกันตำ กิตติทวีสิน
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิรำภรณ์สิริกุล
เด็กหญิงกัลยำรัตน์ บุญธรรม
เด็กหญิงกำญจนศิริ เลำหะกำญจนศิริ
เด็กหญิงกำนต์ธิดำ ฉุยกรม
เด็กหญิงกำนต์รวี อู่เงิน
เด็กหญิงกำนต์สินี บุญช่วย
เด็กหญิงกิ่งกำญจน์ นำมโมรำ
เด็กหญิงกิ่งกำญจน์ สดเอี่ยม
เด็กชำยกิจกำร นำสว่ำงรุ่งเรือง
เด็กหญิงกิตติกำนต์ มุนนท์
เด็กชำยกิตติชัย ไชยหิรัญกำญ
เด็กชำยกิตติพัฒน์ ไกรพล
เด็กหญิงกิตติมำ นมรัตน์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ

จังหวัด
โพธิสำรพิทยำกร
กรุงเทพมหำนคร
ศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหำนคร
วิสุทธรังษี
กำญจนบุรี
ธิดำนุเครำะห์
สงขลำ
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี
ปรำจีนบุรี
เบ็ญจะมะมหำรำช
อุบลรำชธำนี
ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์
สมุทรปรำกำร
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
บ้ำนไร่พิทยำคม
สุโขทัย
ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ
ภูเก็ต
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
พัทลุง
พัทลุง
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี
ปรำจีนบุรี
สำมัคคีวิทยำคม
เชียงรำย
ตรำษตระกำรคุณ
ตรำด
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
นนทบุรี
สฤษดิเดช
จันทบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
สำรคำม
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี
เพชรบุรี
ผดุงนำรี
มหำสำรคำม
แม่พระฟำติมำ
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
สมุทรปรำกำร
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
กรุงเทพมหำนคร
อุทัย
พระนครศรีอยุธยำ
พระแท่นดงรังวิทยำคำร
กำญจนบุรี
รำชวินิต
กรุงเทพมหำนคร
หัวหิน
ประจวบคิรีขันธ์
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
กรุงเทพมหำนคร
คณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี
ปทุมธำนี
สกลรำชวิทยำนุกูล
สกลนคร
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมวัดบึงทองหลำง
กรุงเทพมหำนคร
วัดนวลนรดิศ
กรุงเทพมหำนคร
ชลรำษฏรอำรุง
ชลบุรี
เทศบำล ๓ (ยมรำชสำมัคคี)
นครรำชสีมำ

https://thaipetch15.blogspot.com

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๓ ( ๑๒๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๐๗๑ - ๓๐๑๐๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๐๗๑
๑
๓๐๐๗๒
๒
๓๐๐๗๓
๓
๓๐๐๗๔
๔
๓๐๐๗๕
๕
๓๐๐๗๖
๖
๓๐๐๗๗
๗
๓๐๐๗๘
๘
๓๐๐๗๙
๙
๓๐๐๘๐
๑๐
๓๐๐๘๑
๑๑
๓๐๐๘๒
๑๒
๓๐๐๘๓
๑๓
๓๐๐๘๔
๑๔
๓๐๐๘๕
๑๕
๓๐๐๘๖
๑๖
๓๐๐๘๗
๑๗
๓๐๐๘๘
๑๘
๓๐๐๘๙
๑๙
๓๐๐๙๐
๒๐
๓๐๐๙๑
๒๑
๓๐๐๙๒
๒๒
๓๐๐๙๓
๒๓
๓๐๐๙๔
๒๔
๓๐๐๙๕
๒๕
๓๐๐๙๖
๒๖
๓๐๐๙๗
๒๗
๓๐๐๙๘
๒๘
๓๐๐๙๙
๒๙
๓๐๑๐๐
๓๐
๓๐๑๐๑
๓๑
๓๐๑๐๒
๓๒
๓๐๑๐๓
๓๓
๓๐๑๐๔
๓๔
๓๐๑๐๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงกิตติยำ กนกนำวงศ์
เด็กชำยกิตติวินท์ รวมทรัพย์
เด็กหญิงกิรณำ ลิมปนวำร
เด็กหญิงกีรติ กระแสโท
เด็กหญิงกุลจิรำ จีนมหันต์
เด็กหญิงกุลจิรำ ชูสุวรรณ
เด็กหญิงกุลชำ เจ๊ะมะ
เด็กหญิงกุลธิดำ โธดสกุลวงษ์
เด็กหญิงกุลรัศมี ใจหำญ
นำยกู้เกียรติ พรพลประชำสิทธิ์
เด็กหญิงเกตน์นิภำ กตัญญู
เด็กหญิงเกวลิน บัวแก้ว
เด็กหญิงเกษรำวดี ป่ำจันทร์
เด็กชำยเกียรติอนันต์ พวงพลอย
เด็กชำยไกรยุทธ คะสีทอง
เด็กหญิงขนิษฐำ สุชำดำ
เด็กชำยขรรค์ชัย ขันธ์ทอง
เด็กหญิงขวัญจิรำ สะสมทรัพย์
เด็กหญิงขวัญใจ ฉ่ำทอง
เด็กหญิงขวัญนภำ จ้อยร่อย
เด็กชำยขัวญหทัย สงฆ์ประสิทธิ์ผล
เด็กหญิงข้ำวหอม ทิพยรัตน์เสถียร
เด็กหญิงเขมจิรำ บุญเกิด
เด็กหญิงเขมจิรำ บุญมำนนท์
เด็กชำยคงชลัช ชินสกุลรัตนชัย
เด็กหญิงคณัฐพร ปัญญำประทีป
เด็กหญิงคณิศร วิเท่ห์
เด็กหญิงคริษฐำ สุรชำติธำรงรัตน์
เด็กหญิงคำเปไร ปทำน
เด็กหญิงงำมพิศ ศรีธัญ
เด็กหญิงจนำธัญ ลมธนนท์
เด็กหญิงจอมขวัญ ติ๊ดแสง
เด็กหญิงจัณฑิกำ แก้วจำรูญ
เด็กหญิงจำริยำ หมวดหมัด
เด็กหญิงจำรุพิชญำ พูลเกิด

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
วัดอินทำรำม
ชุมแสงชนูทิศ
สุรวิวัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
รำชินีบูรณะ
วัดอินทำรำม
เซตน์ฟรังซีสซำเวียร์ดอนแวนต์
ฤทธิณรงค์รอน
รำชวินิต
วัดไร่ขิงวิทยำ
เทพมิตรศึกษำ
สรรพำวุธวิทยำ
คงคำรำม
ปิยชำติพัฒนำ ๙
เบ็ญจะมะมหำรำช
พังโคนวิทยำคม
ประเทียบวิทยำทำน
พังโคนวิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (มัธยม)
คลองใหญ่วิทยำคม
พระแท่นดงรังวิทยำคำร
ตำครู้คอนแวนท์
สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม
กุยบุรีวิทยำ
มีนประสำทวิทยำ
ปทุมคงคำ
กระทุ่มเบน "วิเศษสมุทคุณ"
ทัพรำชวิทยำ
รำชินี
บ้ำนนำ "นำยกพิทยำกร"
เบ็ญจะมะมหำรำช
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
กระทุ่มเบน "วิเศษสมุทคุณ"
ศิริวัฒน์วิทยำ
หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ตรัง

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
นครรำชสีมำ
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
นครปฐม
สุรำษฎร์ธำนี
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบุรี
นครนำยก
อุบลรำชธำนี
สกลนคร
สระบุรี
สกลนคร
นครปฐม
ตรำด
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสำคร
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
นครนำยก
อุบลรำชธำนี
นนทบุรี
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
ตรัง

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๔ ( ๑๒๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๑๐๖ - ๓๐๑๔๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๑๐๖
๑
๓๐๑๐๗
๒
๓๐๑๐๘
๓
๓๐๑๐๙
๔
๓๐๑๑๐
๕
๓๐๑๑๑
๖
๓๐๑๑๒
๗
๓๐๑๑๓
๘
๓๐๑๑๔
๙
๓๐๑๑๕
๑๐
๓๐๑๑๖
๑๑
๓๐๑๑๗
๑๒
๓๐๑๑๘
๑๓
๓๐๑๑๙
๑๔
๓๐๑๒๐
๑๕
๓๐๑๒๑
๑๖
๓๐๑๒๒
๑๗
๓๐๑๒๓
๑๘
๓๐๑๒๔
๑๙
๓๐๑๒๕
๒๐
๓๐๑๒๖
๒๑
๓๐๑๒๗
๒๒
๓๐๑๒๘
๒๓
๓๐๑๒๙
๒๔
๓๐๑๓๐
๒๕
๓๐๑๓๑
๒๖
๓๐๑๓๒
๒๗
๓๐๑๓๓
๒๘
๓๐๑๓๔
๒๙
๓๐๑๓๕
๓๐
๓๐๑๓๖
๓๑
๓๐๑๓๗
๓๒
๓๐๑๓๘
๓๓
๓๐๑๓๙
๓๔
๓๐๑๔๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงจิตรขจี พลตื้อ
เด็กหญิงจิตรลดำ อัครำช
เด็กหญิงจิตรลดำ แจ่มใส
เด็กหญิงจิตลักษณ์ บุษบงก์
เด็กหญิงจินตนำ พิมพ์พัฒน์
เด็กหญิงจิรพัฒน์ สำโรจน์
เด็กหญิงจิรัชญำ พรรณไวย
เด็กหญิงจิรัสยำ ตุ้มธรรมรงค์
เด็กชำยจิรำ สุขุมำลปิติ
เด็กหญิงจิรำพัชร สีรอด
เด็กชำยจิรำยุ เครือทองศรี
เด็กหญิงจีรนันท์ นำครินทร์
เด็กหญิงจีรนันท์ พรรณนำ
เด็กหญิงจีรนันท์ สุขสบำย
เด็กหญิงจุฑำทิพย์ ขันธ์สุวรรณ
เด็กหญิงจุฑำมำศ กรแก้ว
เด็กหญิงจุฑำมำศ แขขุนทด
เด็กหญิงจุฑำมำศ เพชรดี
เด็กหญิงจุฬำรัตน์ เมืองซอง
เด็กชำยเจตนิพัทธ์ โกสีย์ไกรนิรมล
เด็กชำยเจษฎำ หล้ำยิ้ม
เด็กหญิงเจสิกำรย์ วรอำจ
เด็กชำยเฉลิมชัย บุญประพำน
เด็กหญิงชญำดำ สุขรัตน์
เด็กหญิงชญำนันต์ พลแดง
เด็กหญิงชญำนันท์ คณำพันธ์พงษ์
เด็กหญิงชญำนิน วัฒนำอุดมวงศ์
เด็กหญิงชญำนินทร์ คนยง
เด็กหญิงชญำนิศ เกียรติมำนะโรจน์
เด็กหญิงชญำนิศ ฟุ้งธรรมสำร
เด็กหญิงชญำนิศ อุดตะคุท
เด็กหญิงชญำนิษฐ์ สุวรรณธำตรี
เด็กหญิงชญำนิษฐ์ โอทอง
เด็กหญิงชญำภัค แก้วสนธิ
เด็กหญิงชฎำพร ขอพรกลำง

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
ยำงตลำดยวิทยำคำร
สระบุรีวิทยำคม
พนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ"
บดินทรเดชำ
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
บุญวัฒนำ
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
โพธิ์ทอง "จินดำมณี"
เบญจมรำชูทิศ จันทบุรี
ขุขันธ์
สตรีสิริเกศ
นวมินทรำชินูทิศ
พระหฤทัยนนทบุรี
พูลเจริญวิทยำคม
บำงบ่อวิทยำคม
สุรศักดิ์วิทยำคม
อนุบำลวังลมบูรณ์
ชุมแสงชนูทิศ
สุรศักดิ์วิทยำคม
กำญจนำนุเครำะห์
มำร์มำร่ำ จินดำมณี
บ้ำนนำ "นำยกพิทยำกร"
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
สกลวิทยำ
ขอนแก่นวิทยำยน
สำธิตสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
วำสุเทวี
ปรำจีนกัลยำณี
นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี

จังหวัด

สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสง ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

มัธยมวัดนำยโรง

https://thaipetch15.blogspot.com

กำฬสินธ์
สระบุรี
ฉะเชิงเทรำ
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
นครนำยก
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
อ่ำงทอง
จันทบุรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สมุทรปรำกำร
นนทบุรี
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
ชลบุรี
สระแก้ว
นครสวรรค์
ชลบุรี
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครนำยก
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
ขอนแก่น
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๕ ( ๑๓๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๑๔๑ - ๓๐๑๗๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๑๔๑
๑
๓๐๑๔๒
๒
๓๐๑๔๓
๓
๓๐๑๔๔
๔
๓๐๑๔๕
๕
๓๐๑๔๖
๖
๓๐๑๔๗
๗
๓๐๑๔๘
๘
๓๐๑๔๙
๙
๓๐๑๕๐
๑๐
๓๐๑๕๑
๑๑
๓๐๑๕๒
๑๒
๓๐๑๕๓
๑๓
๓๐๑๕๔
๑๔
๓๐๑๕๕
๑๕
๓๐๑๕๖
๑๖
๓๐๑๕๗
๑๗
๓๐๑๕๘
๑๘
๓๐๑๕๙
๑๙
๓๐๑๖๐
๒๐
๓๐๑๖๑
๒๑
๓๐๑๖๒
๒๒
๓๐๑๖๓
๒๓
๓๐๑๖๔
๒๔
๓๐๑๖๕
๒๕
๓๐๑๖๖
๒๖
๓๐๑๖๗
๒๗
๓๐๑๖๘
๒๘
๓๐๑๖๙
๒๙
๓๐๑๗๐
๓๐
๓๐๑๗๑
๓๑
๓๐๑๗๒
๓๒
๓๐๑๗๓
๓๓
๓๐๑๗๔
๓๔
๓๐๑๗๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงชณัชชำ อินทร์ถมยำ
เด็กชำยชนกชนม์ ชนำภิบำลวงษำ
เด็กหญิงชนกสุนันท์ แสงธรรมกิจกุล
เด็กหญิงชนนิกำนต์ จำรุญ
เด็กหญิงชนัญญำ กิจเจริญกำรกุล
เด็กหญิงชนัญญำ สิงห์โตแก้ว
เด็กหญิงชนำกำญย์ บัวทอง
เด็กหญิงชนำกำนต์ สุวรรณฉวี
เด็กหญิงชนำกำนต์ อำจจันทร์
เด็กหญิงชนำพร ชำลีคำร
เด็กหญิงชนำภรณ์ หมอผึ้ง
เด็กหญิงชนำภัทร มณีรัตนศักดิ์
เด็กหญิงชนำภัทร มณีรัตนำศักดิ์
เด็กหญิงชนำภำ จันทรพันธุ์
เด็กหญิงชนำภำ อยู่ดี
เด็กชำยชนำสรภ์ ศรเงิน
เด็กหญิงชนิกำ พุ่มชบำ
เด็กหญิงชนิกำ เหลืองศิลป์
เด็กหญิงชนิกำนต์ ผลกำพนธ์
เด็กหญิงชนิกำนต์ วุกก้อง
เด็กหญิงชนิดำภำ สุดแสง
เด็กชำยชยวุฒิ ทุมวงศ์
เด็กหญิงชรินธร สร่ำงโศก
เด็กหญิงชลธิชำ กุลรักษำ
เด็กหญิงชลธิชำ จันทร์ดี
เด็กหญิงชลธิชำ บุตรสอน
เด็กหญิงชลมำศ สุขสงวน
เด็กหญิงชลลดำ ผุดเผือก
เด็กหญิงชลิตำ หอมลำภ
เด็กหญิงชอนธร แก้วทองคำ
เด็กหญิงชัชชญำ เลิศไกร
เด็กหญิงชัชญำ เลิศไกร
เด็กหญิงชัญญำ วงศ์ศรีสุชน
เด็กหญิงชำณิตำ เถำทอง
เด็กชำยชำนนท์ ชะนะมำ

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
ยุวทูตศึกษำ
ภูเก็ตวิทยำลัย
รำชวินิต
เลิศหล้ำ
สตรีศรีสุริโยทัย
สตรีวัดระฆัง
ศรีเทพประชำสรรค์
ดัดดรุณี
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ขอนแก่นวิทยำยน
สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี
หำดใหญ่วิทยำ
หำดใหญ่วิทยำลัย
บูรณะศึกษำ
โคกสำโรงวิทยำ
ตำครู้คอนแวนท์
บ้ำนไร่พิทยำคม
สุขเจริญผล
เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
ขอนแก่นวิทยำยน
มีนประสำทวิทยำ
เซนต์โยเซฟทิพวัล
ชัยภูมิภักดีชุมพล
เทพศรินทร์ นนทบุรี
พูลเจริญวิทยำคม
ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์
กุยบุรีวิทยำ
ศรียำภัย
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
หำดใหญ่วิทยำลัย
หำดใหญ่วิทยำ
รำชินีบน
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ต
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบูรณ์
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
สมุทรปรำกำร
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
ชัยภูมิ
นนทบุรี
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
เพชรบุรี
สงขลำ
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๖ ( ๑๓๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๑๗๖ - ๓๐๒๑๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๑๗๖
๑
๓๐๑๗๗
๒
๓๐๑๗๘
๓
๓๐๑๗๙
๔
๓๐๑๘๐
๕
๓๐๑๘๑
๖
๓๐๑๘๒
๗
๓๐๑๘๓
๘
๓๐๑๘๔
๙
๓๐๑๘๕
๑๐
๓๐๑๘๖
๑๑
๓๐๑๘๗
๑๒
๓๐๑๘๘
๑๓
๓๐๑๘๙
๑๔
๓๐๑๙๐
๑๕
๓๐๑๙๑
๑๖
๓๐๑๙๒
๑๗
๓๐๑๙๓
๑๘
๓๐๑๙๔
๑๙
๓๐๑๙๕
๒๐
๓๐๑๙๖
๒๑
๓๐๑๙๗
๒๒
๓๐๑๙๘
๒๓
๓๐๑๙๙
๒๔
๓๐๒๐๐
๒๕
๓๐๒๐๑
๒๖
๓๐๒๐๒
๒๗
๓๐๒๐๓
๒๘
๓๐๒๐๔
๒๙
๓๐๒๐๕
๓๐
๓๐๒๐๖
๓๑
๓๐๒๐๗
๓๒
๓๐๒๐๘
๓๓
๓๐๒๐๙
๓๔
๓๐๒๑๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงชำยติณณภพ ทวีพันธ์
เด็กหญิงชำลิสำ ขำวเมืองน้อย
เด็กหญิงชำลิสำ จำเริญดี
เด็กหญิงชำลิสำ รสหอม
เด็กหญิงชำลิสำ ศิริสัตย์
เด็กชำยชิตดนัย แสงน้อย
เด็กหญิงชิน แซ่ลิ้ม
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เหงี่ยมไพศำล
เด็กหญิงชุติมำ แซ่ลิ้ม
เด็กหญิงชุติมำ สองพลอย
เด็กชำยชูชัย กระแสวำส
เด็กหญิงโชครัชนี ณัฐวสุธำ
เด็กชำยโชติพัฒน์ ศยำมพรรณรำย
เด็กหญิงญัฐธิมำ นำคำมูล
เด็กหญิงญำฏำ นิดใหม่
เด็กหญิงญำณัจฉรำ คีรีวรรณ
เด็กหญิงญำณิดำ กิตติมงคลสุข
เด็กหญิงญำณิศำ จิวสืบพงษ์
เด็กหญิงญำณิศำ อุ่นจิตต์พันธุ์
เด็กหญิงญำดำ ชุมพล
เด็กหญิงญำดำรัตน์ บัลลือพรมรำช
เด็กหญิงญำธิดำ โคตรบุตร
เด็กหญิงญำธิดำ นัชชภำคย์
เด็กหญิงญำนิกำ จิวสืบพงษ์
เด็กหญิงฐำณิตำ นุชนนทรี
เด็กหญิงฐำนัชชำ วุฒภิ ัทรภิญโญ
เด็กหญิงฐำนิดำ อำรีย์
เด็กหญิงฐำนิต คันธสำลี
เด็กหญิงฐำนิยำ รุ่งสุวรรณ
เด็กหญิงฐิดำ ธีรพุฒกิ ร
เด็กหญิงฐิตำพร เถำจันทร์ต๊ะ
เด็กหญิงฐิตำภำ ศรีหริ่ง
เด็กหญิงฐิตำภำ สุดศรี
เด็กหญิงฐิติญำภรณ์ สอนศรี
เด็กหญิงฐิติพร นวลจันทร์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
ศรียำภัย
อุตรดิตถ์ดรุณี
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ปัญญำวิทย์
ประเทียบวิทยำทำน
เสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล"
เลิศหล้ำ ถนนเกษตร-นวมินทร์
เขมะสิริอนุสสรณ์
มัธยมวัดหนองแขม
สระแก้ว
ทวีธำภิเศก
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
แสงอรุณ
มัธยมบ้ำนบำงกะปิ
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
บุญวำทย์วิทยำลัย
โพธิสำรพิทยำกร
อุทัยวิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
สำธิตสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
อุทัยวิทยำคม
ลำซำล
สวรรค์อนันต์วิทยำ
จอมสุรำงค์อุปถัมภ์
รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษกฯ
สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม
บำงมด "สีสุกหวำด จนอุปถัมภ์"
บุญวำทย์วิทยำลัย
พนัสพิทยำคำร
ดรุณำรำชบุรี
สุวรรณภูมิพิทยไพศำล
พัทลุง
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จังหวัด
ชุมพร
อุตรดิตถ์
นนทบุรี
ตรัง
สระบุรี
สระบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ลำปำง
กรุงเทพมหำนคร
อุทัยธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
นนทบุรี
อุทัยธำนี
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
พระนครศรีอยุธยำ
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ลำปำง
ชลบุรี
รำชบุรี
ร้อยเอ็ด
พัทลุง

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๗ ( ๑๓๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๒๑๑ - ๓๐๒๔๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๒๑๑
๑
๓๐๒๑๒
๒
๓๐๒๑๓
๓
๓๐๒๑๔
๔
๓๐๒๑๕
๕
๓๐๒๑๖
๖
๓๐๒๑๗
๗
๓๐๒๑๘
๘
๓๐๒๑๙
๙
๓๐๒๒๐
๑๐
๓๐๒๒๑
๑๑
๓๐๒๒๒
๑๒
๓๐๒๒๓
๑๓
๓๐๒๒๔
๑๔
๓๐๒๒๕
๑๕
๓๐๒๒๖
๑๖
๓๐๒๒๗
๑๗
๓๐๒๒๘
๑๘
๓๐๒๒๙
๑๙
๓๐๒๓๐
๒๐
๓๐๒๓๑
๒๑
๓๐๒๓๒
๒๒
๓๐๒๓๓
๒๓
๓๐๒๓๔
๒๔
๓๐๒๓๕
๒๕
๓๐๒๓๖
๒๖
๓๐๒๓๗
๒๗
๓๐๒๓๘
๒๘
๓๐๒๓๙
๒๙
๓๐๒๔๐
๓๐
๓๐๒๔๑
๓๑
๓๐๒๔๒
๓๒
๓๐๒๔๓
๓๓
๓๐๒๔๔
๓๔
๓๐๒๔๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงฐิติยำพร พันธี
เด็กหญิงฑำริณี ชื่อวำจำ
เด็กชำยณฐกร ชัยเดชำภินันท์
เด็กชำยณฐชนน ลิ่มสกุล
เด็กหญิงณฐภร วณิชชำกร
เด็กหญิงณฐมน แก้วสระแสน
เด็กหญิงณภัค ตันติจินดำ
เด็กชำยณภัทร ประภำกมล
เด็กชำยณภัทร เปรี้ยวประสิทธิ์
เด็กหญิงณภัทร มรกฏจินดำ
เด็กหญิงณภัทร วิชัยไพโรจน์วงศ์
เด็กหญิงณัชชนิดำ เวียงสงค์
เด็กหญิงณัชชำ เขมำปทุม
เด็กหญิงณัชชำ จุฑำเทพ
เด็กหญิงณัชชำ คันธกุลดุษฎี
เด็กชำยณัชพล ลิมโกมลวิลำศ
เด็กหญิงณัฎฤดี ลิลพร
เด็กหญิงณัฏฐกำนต์ ปรีชำกำนต์สกุล
เด็กหญิงณัฏฐพร จิตหวัง
เด็กหญิงณัฐกร โชคชัย
เด็กหญิงณัฐกฤตตำ จิตรุ่งเรืองชัย
เด็กชำยณัฐกันต์ แสงนิล
เด็กหญิงณัฐกำนต์ ทองสำร
เด็กหญิงณัฐชนก โชคทิพยเจริญ
เด็กหญิงณัฐชยำ วันโท
เด็กหญิงณัฐชำ ปุ๋ยวงศ์
เด็กหญิงณัฐชำ พรฟ้ำนิมิต
เด็กหญิงณัฐชำ พรฟ้ำนิมิตร
เด็กหญิงณัฐชำนันท์ ขันตี
เด็กหญิงณัฐชำนันท์ บุญยง
เด็กหญิงณัฐชูพิศ เลือนไธสง
เด็กหญิงณัฐชูพิศ เลื่อนไธสง
เด็กหญิงณัฐฐำพร อินทกูล
เด็กหญิงณัฐฐีกำนต์ ทำสุธรรม
เด็กหญิงณัฐณิชำ กลิ่นสุคนธ์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
สิริรัตนำธร
สระแก้ว
สวนกุหลำบวิทยำลัย
ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรเนศวร
ไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ
เลิศหล้ำ ถนนกำญจนำภิเษก
ไตรมิตรวิทยำลัย
เทพศิรินทร์
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
รำชินีบน
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ

สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สตรีวิทยำ ๒
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ

กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

บรบือ
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
สำธิตกรุงเทพธนบุรี
สตรีศรีสุริโยทัย
แม่พระฟำติมำ
พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
รุ่งเรืองอุปถัมภ์
มัธยมบ้ำนบำงกะปิ
มัธยมวัดสุทธำรำม
วิมุตยำรำมพิทยำกร
สำรสำน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สำสสำรน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สำสสำรน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สำรสำน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (มัธยม)
อัมพรไพศำล
ชลกันยำนุกูล
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ต
พิษณุโลก
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครนำยก
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
มหำสำรคำม
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
ชลบุรี
นนทบุรี
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
นครปฐม
นนทบุรี
ชลบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๘ ( ๑๓๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๒๔๖ - ๓๐๒๘๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๒๔๖
๑
๓๐๒๔๗
๒
๓๐๒๔๘
๓
๓๐๒๔๙
๔
๓๐๒๕๐
๕
๓๐๒๕๑
๖
๓๐๒๕๒
๗
๓๐๒๕๓
๘
๓๐๒๕๔
๙
๓๐๒๕๕
๑๐
๓๐๒๕๖
๑๑
๓๐๒๕๗
๑๒
๓๐๒๕๘
๑๓
๓๐๒๕๙
๑๔
๓๐๒๖๐
๑๕
๓๐๒๖๑
๑๖
๓๐๒๖๒
๑๗
๓๐๒๖๓
๑๘
๓๐๒๖๔
๑๙
๓๐๒๖๕
๒๐
๓๐๒๖๖
๒๑
๓๐๒๖๗
๒๒
๓๐๒๖๘
๒๓
๓๐๒๖๙
๒๔
๓๐๒๗๐
๒๕
๓๐๒๗๑
๒๖
๓๐๒๗๒
๒๗
๓๐๒๗๓
๒๘
๓๐๒๗๔
๒๙
๓๐๒๗๕
๓๐
๓๐๒๗๖
๓๑
๓๐๒๗๗
๓๒
๓๐๒๗๘
๓๓
๓๐๒๗๙
๓๔
๓๐๒๘๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงณัฐณิชำ เจริญผล
เด็กหญิงณัฐณิชำ ศรีเมือง
เด็กหญิงณัฐณิชำ สรไชยเมธำ
เด็กหญิงณัฐณิชำ อิงสวัสดิ์
เด็กหญิงณัฐธิดำ เพ็งศรีโคตร
เด็กหญิงณัฐธิดำ ผลประเสริฐ
เด็กชำยณัฐนนท์ ทองพรหม
เด็กชำยณัฐนันต์ โพธิ์ประดิษฐ์
เด็กหญิงณัฐนันท์ เงินโสภำ
เด็กหญิงณัฐนันท์ ตนประเสริฐ
เด็กหญิงณัฐนิช เชื้อพลพิชัย
เด็กหญิงณัฐนิชำ ตะใบ
เด็กชำยณัฐปคัลภ์ สหำยำ
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ศีลรัตน์วงศ์
เด็กชำยณัฐพงศ์ ตูมสันเทียะ
เด็กชำยณัฐพงศ์ พุกหน้ำ
เด็กชำยณัฐพล พันธุ์มำดี
เด็กชำยณัฐพล สีหำ
เด็กชำยณัฐพัชร์ ตั้งวงษ์เจริญ
เด็กชำยณัฐภัทร ภูแสง
เด็กชำยณัฐภัทร เวชชระนำวิน
เด็กชำยณัฐภัทร อินทร์หัวย่ำน
เด็กหญิงณัฐริกำ บุญทวี
เด็กชำยณัฐวัชต์ ติละ
เด็กชำยณัฐวัตร หลำนสัน
เด็กชำยณัฐวุฒิ โป๊ะสุวรรณ
เด็กชำยณัฐวุฒิ เพ็งศรี
เด็กหญิงณัฐิกำ บุญสนอง
เด็กหญิงณัฐิฐำ เจตนำนศำสน์
เด็กหญิงณันทวรรณ ธรรมมำ
เด็กหญิงณิชกำนต์ โพธิบัตร
เด็กหญิงณิชกุล ปุณณะหิตำนนท์
เด็กหญิงณิชยกำญ คงพินิจ
เด็กหญิงณิชำ ตั้งสวัสด์
เด็กหญิงณิชำนันทน์ อภิพัฒนะมนตรี

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ

จังหวัด

สฤษดิเดช
ปรำจีนกัลยำณี
รำชินีบน
นิคมวิทยำ
สตรีสมุทรปรำกำร
มำบตำพุดพันพิทยำคำร
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรนนทบุรี
ไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ
นำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพมหำนคร
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช
เพชรพิทยำคม
สวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี
หอวัง
เขำใหญ่พิทยำคม
บำงบ่อวิทยำคม
กรรณสูตศึกษำลัย
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เพลินพัฒนำ

จันทบุรี
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
สมุทรปรำกำร
ระยอง
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
เพชรบูรณ์
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
สมุทรปรำกำร
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยมัธยมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) ขอนแก่น
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นนทบุรี
รัตนรำษฎร์บำรุง
รำชบุรี
พระโขนงพิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
ชุมแสงชนูทิศ
นครสวรรค์
อำมำตย์พำนิชนุกูล
กระบี่
รุ่งเรืองอุปถัมภ์
กรุงเทพมหำนคร
ยำนนำเวศวิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
ลำซำล
กรุงเทพมหำนคร
เทพศรินทร์ นนทบุรี
นนทบุรี
ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธำนี
สำมเสนวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
ประโคนชัยพิทยำคม
บุรีรัมย์
อรรถวิทย์
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหำนคร

https://thaipetch15.blogspot.com

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๙ ( ๑๔๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๒๘๑ - ๓๐๓๑๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๒๘๑
๑
๓๐๒๘๒
๒
๓๐๒๘๓
๓
๓๐๒๘๔
๔
๓๐๒๘๕
๕
๓๐๒๘๖
๖
๓๐๒๘๗
๗
๓๐๒๘๘
๘
๓๐๒๘๙
๙
๓๐๒๙๐
๑๐
๓๐๒๙๑
๑๑
๓๐๒๙๒
๑๒
๓๐๒๙๓
๑๓
๓๐๒๙๔
๑๔
๓๐๒๙๕
๑๕
๓๐๒๙๖
๑๖
๓๐๒๙๗
๑๗
๓๐๒๙๘
๑๘
๓๐๒๙๙
๑๙
๓๐๓๐๐
๒๐
๓๐๓๐๑
๒๑
๓๐๓๐๒
๒๒
๓๐๓๐๓
๒๓
๓๐๓๐๔
๒๔
๓๐๓๐๕
๒๕
๓๐๓๐๖
๒๖
๓๐๓๐๗
๒๗
๓๐๓๐๘
๒๘
๓๐๓๐๙
๒๙
๓๐๓๑๐
๓๐
๓๐๓๑๑
๓๑
๓๐๓๑๒
๓๒
๓๐๓๑๓
๓๓
๓๐๓๑๔
๓๔
๓๐๓๑๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงณิชำภัทร ดำรงชำติ
เด็กหญิงณิชำรีย์ ดีจักรวำล
เด็กชำยณิธิช ปรำณีธนำศัย
เด็กหญิงณิศรำภรณ์ จองทองหลำง
เด็กชำยดรัล โพธิ์สุวรรณ
เด็กหญิงดรุณี เวกสูงเนิน
เด็กหญิงดวงกมล แซ่โงว้
เด็กหญิงดวงกมล ปุริสพันธ์
เด็กหญิงดำรณี ท่ำเกษม
เด็กหญิงดำรันดร์ มีชม
เด็กหญิงดำริน บัวเรียน
เด็กหญิงดุสิตำ นำกสีทำ
เด็กชำยเด่นทักษ์ เชิดสัตยำนุกูล
เด็กชำยตันติวุฒิ ตันวุฒบิ ัณฑิต
เด็กชำยตุลยวัตร อำรมย์สุข
เด็กชำยเตชินท์ มิกี้
เด็กชำยไตรรัตน์ กิจเจำ
เด็กชำยถิระวัส พินธุโสภณ
เด็กหญิงทวีพร โพธิ์สำมต้น
เด็กชำยทอมัส แฟเร็ท
เด็กหญิงทะเล คงควร
เด็กหญิงทัตพิชำ พรมพุฒ
เด็กหญิงทัททพร พรรคนิยม
เด็กหญิงทำริกำ สิบแก้ว
เด็กหญิงทิฆัมพร จุลชำติ
เด็กชำยทินภัทร ศิริพันธุ์
เด็กหญิงทิพย์ประภำ พันทูม
เด็กหญิงทิพย์วิมล สอนครำม
เด็กหญิงทิพรัตน์ อภิมุขเจริญ
เด็กชำยเทพทอง พันธ์ศิริ
เด็กหญิงเที่ยงธำรำ นรินทร์
เด็กหญิงไทญำดำ รินอำภำ
เด็กชำยธณำวุฒิ ประมวลศิลป์
เด็กชำยธนกร หิรัญเขว้ำ
เด็กชำยธนกฤต ตำลพันธุ์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
พระแม่มำรีสำธุประดิษฐ์
นครสวรรค์
วัดบวรนิเวศ
เทศบำล ๓ (ยมรำชสำมัคคี)
อนุบำลแสงอรุณ
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
วีรสุนทร
คงคำรำม
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ

เตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
เบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
เทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ลพบุรี
ปลูกปัญญำ
เพลินพัฒนำ
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
บำงปะหัน
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี
คงคำรำม
วัดรำชบพิธ
ประจันตรำษฎร์บำรุง
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร
รำชวินิตมัธยม
ยำงตลำดยวิทยำคำร
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
นำงรอง
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช
ชัยภูมิภักดีชุมพล
สมเด็จพิทยำคม

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
นครปฐม
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบุรี
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พระนครศรีอยุธยำ
นนทบุรี
เพชรบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กำฬสินธ์
กรุงเทพมหำนคร
บุรีรัมย์
นครศรีธรรมรำช
ชัยภูมิ
กำฬสินธ์

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๐ ( ๑๔๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๓๑๖ - ๓๐๓๕๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๓๑๖
๑
๓๐๓๑๗
๒
๓๐๓๑๘
๓
๓๐๓๑๙
๔
๓๐๓๒๐
๕
๓๐๓๒๑
๖
๓๐๓๒๒
๗
๓๐๓๒๓
๘
๓๐๓๒๔
๙
๓๐๓๒๕
๑๐
๓๐๓๒๖
๑๑
๓๐๓๒๗
๑๒
๓๐๓๒๘
๑๓
๓๐๓๒๙
๑๔
๓๐๓๓๐
๑๕
๓๐๓๓๑
๑๖
๓๐๓๓๒
๑๗
๓๐๓๓๓
๑๘
๓๐๓๓๔
๑๙
๓๐๓๓๕
๒๐
๓๐๓๓๖
๒๑
๓๐๓๓๗
๒๒
๓๐๓๓๘
๒๓
๓๐๓๓๙
๒๔
๓๐๓๔๐
๒๕
๓๐๓๔๑
๒๖
๓๐๓๔๒
๒๗
๓๐๓๔๓
๒๘
๓๐๓๔๔
๒๙
๓๐๓๔๕
๓๐
๓๐๓๔๖
๓๑
๓๐๓๔๗
๓๒
๓๐๓๔๘
๓๓
๓๐๓๔๙
๓๔
๓๐๓๕๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยธนกฤต วงศ์โอภำส
เด็กชำยธนดล สำยระดำ
เด็กชำยธนนนท์ สมจิตต์
เด็กหญิงธนนันท์ ศรีบุญเรือง
เด็กชำยธนบัตร คนอยู่
เด็กหญิงธนบูรณ์ นันทำภรณ์ศักดิ์
เด็กชำยธนพงษ์ เกิดรักษ์
เด็กหญิงธนพร แก้วกุล
เด็กหญิงธนพร นพวงศ์ ณ อยุธยำ
เด็กหญิงธนพร สะใบบำง
เด็กชำยธนพรรษ จันทร์หงส์
เด็กหญิงธนภชสร ภูริเทเวศร์
เด็กหญิงธนภัทร ไผกระโทก
เด็กชำยธนวิชญ์ โกวิทวิทยำนุกุล
เด็กชำยธนัช ชินบูรำรัตน์
เด็กหญิงธนัชพร รินอินทร์
เด็กหญิงธนัชพร วงศ์อภิรักษ์สุข
เด็กหญิงธนัญญำ เชื้อทอง
เด็กหญิงธนันยำ ผ่องเผือก
เด็กชำยธนำกร กวีสำนต์
เด็กหญิงธนำพร สัพโส
เด็กชำยธนำวัฒน์ วัฒนำศรมศิริ
เด็กหญิงธนิตำ นิมิตล้ำ
เด็กหญิงธนิสรำ สุขสมัย
เด็กชำยธเนศ นำมวิชำ
เด็กหญิงธมลวรรณ วงษ์นำศรี
เด็กหญิงธรญธร รักษำภักดี
เด็กชำยธรรศธำดำ ตันชัยสวัสดิ์
เด็กหญิงธรำพร ส่องทำงธรรม
เด็กชำยธฤต สิริสุมทุม
เด็กหญิงธวัลรัน์ อมรวรสิน
เด็กหญิงธวัสรัตน์ รัตนะ
เด็กหญิงธัญชนก พลดงนอก
เด็กหญิงธัญญำรัตน์ ศรีวิเชียร
เด็กหญิงธัญรดำ เกตุลอย

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

สถำนศึกษำ
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร
สตรีสมุทรปรำกำร
สตรีศรีน่ำน
เบญจมรำชูทิศ จันทบุรี
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วัดนวลนรดิศ
บูรณะรำลึก
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
โยธินบูรณะ
ฤทธิยะวรรณำลัย
สวนกุหลำบวิทยำลัย
กรพิทักษ์ศึกษำ
โชคชัยสำมัคคี
เทพศรินทร์ สมุทรปรำกำร
กบินทร์วิทยำ
สตรีศรีน่ำน
บ้ำนไร่พิทยำคม
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์
ท่ำนผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดำ
จันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
ตำกพิทยำคม
ดรุณำรำชบุรี
ผดุงนำรี
อำมำตย์พำนิชนุกูล
สุวรำแพนลันนลำพิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
รำชวินิตบำงแคปำนขำ
กรรณสูตศึกษำลัย
นำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพมหำนคร
เฉลิมขวัญสตรี
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ศรีพฤฒำ
สุขเจริญผล

https://thaipetch15.blogspot.com

รวม ๓๕ คน
จังหวัด
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
น่ำน
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ตรัง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครำชสีมำ
สมุทรปรำกำร
ปรำจีนบุรี
น่ำน
สุโขทัย
นครรำชสีมำ
สมุทรปรำกำร
ตำก
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ตำก
รำชบุรี
มหำสำรคำม
กระบี่
กรุงเทพมหำนคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๑ ( ๑๔๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๓๕๑ - ๓๐๓๘๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๓๕๑
๑
๓๐๓๕๒
๒
๓๐๓๕๓
๓
๓๐๓๕๔
๔
๓๐๓๕๕
๕
๓๐๓๕๖
๖
๓๐๓๕๗
๗
๓๐๓๕๘
๘
๓๐๓๕๙
๙
๓๐๓๖๐
๑๐
๓๐๓๖๑
๑๑
๓๐๓๖๒
๑๒
๓๐๓๖๓
๑๓
๓๐๓๖๔
๑๔
๓๐๓๖๕
๑๕
๓๐๓๖๖
๑๖
๓๐๓๖๗
๑๗
๓๐๓๖๘
๑๘
๓๐๓๖๙
๑๙
๓๐๓๗๐
๒๐
๓๐๓๗๑
๒๑
๓๐๓๗๒
๒๒
๓๐๓๗๓
๒๓
๓๐๓๗๔
๒๔
๓๐๓๗๕
๒๕
๓๐๓๗๖
๒๖
๓๐๓๗๗
๒๗
๓๐๓๗๘
๒๘
๓๐๓๗๙
๒๙
๓๐๓๘๐
๓๐
๓๐๓๘๑
๓๑
๓๐๓๘๒
๓๒
๓๐๓๘๓
๓๓
๓๐๓๘๔
๓๔
๓๐๓๘๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงธัญลดำ สัมพันธ์ไพศำลสุข
เด็กหญิงธัญสินี พัฒนวิทยำกุล
เด็กหญิงธันยธร นิตยะ
เด็กหญิงธิญดำ เมธำกรศิริ
เด็กหญิงธิดำนุช ขำชูสงฆ์
เด็กหญิงธิดำรัตน์ หงษ์ทอง
เด็กหญิงธิติมำ บำรุงพงษ์
เด็กชำยธิปก บวรรัตนำรักษ์
เด็กชำยธีรชัย สะสม
เด็กชำยธีรเดช ปรีชำเกรียงไกร
เด็กชำยธีรพงศ์ เงินโพธิ์
เด็กชำยธีรภัทร ศรีวิเชียร
เด็กชำยธีรภัทร์ นำคแท้
เด็กชำยเธียรรัตน์ ล่องอำไพ
เด็กชำยนนทวัฒน์ ด่ำนยำงหวำย
เด็กหญิงนนภัทร อุตปิน
นำงสำวนพธีรำ นิพิธกุล
เด็กชำยนภ อำสนำจันทร์
เด็กหญิงนภสร ฉิมเจริญ
เด็กหญิงนภสร สวนแก้ว
เด็กหญิงนภัส ศิลปะระเสริฐ
เด็กหญิงนภัสสร ชดสร้อย
เด็กหญิงนภัสสร ธนะจตุภัทร์
เด็กหญิงนมัสกำร แสงเดช
เด็กหญิงนมัสกำร แสงเดช
เด็กหญิงนริศรำ วงศ์ชัย
เด็กหญิงนริศรำ ขันทะ
เด็กหญิงนริศรำ คำงำม
เด็กหญิงนริสรำ ธรรมศิวำนนท์
เด็กชำยนรุตม์ อิสสระวิทย์
เด็กหญิงนฤภร กิตติกนกกุล
เด็กหญิงนฤมล มงคลชัยทรัพย์
เด็กหญิงนฤมล สรรพโภชน์
เด็กหญิงนฤมล สำรีบุตร
เด็กหญิงนฤมล อรุณรัตน์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษกฯ
เลิศหล้ำ ถนนเกษตร-นวมินทร์
เบญจมรำชูทิศ จันทบุรี
ศึกษำนำรีวิทยำ
ศิริวัฒน์วิทยำ
เทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี
สุรศักดิ์มนตรี
สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม
ศีลำจำรพิพัฒน์
สันติรำษฎร์วิทยำลัย
วัดรำชโอรส
ทวีธำภิเศก
โนนสูงศรีธำนี
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มัธยมวัดหนองจอก
นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
เบญจมรำชูทิศ

จังหวัด
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยมัธยมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) ขอนแก่น
วัดบวรมงคล
กรุงเทพมหำนคร
เตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
กรุงเทพมหำนคร
รำชวินิตบำงแก้ว
สมุทรปรำกำร
โพธำวัฒนำเสนี
รำชบุรี
กสิณธรอำคำเดมี่
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สำสสำรน์วิเทศสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
มัธยมวัดหนองจอก
กรุงเทพมหำนคร
ยุวทูตศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
พระแม่มำรีสำธุประดิษฐ์
กรุงเทพมหำนคร
สวรรค์อนันต์วิทยำ
สุโขทัย
สวนกุหลำบวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
บำงมด "สีสุกหวำด จนอุปถัมภ์"
กรุงเทพมหำนคร
สรรพำวุธวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธำนี
บำงปะหัน
พระนครศรีอยุธยำ
เขำทรำยทับคล้อพิทยำ
พิจิตร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๒ ( ๑๔๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๓๘๖ - ๓๐๔๒๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๓๘๖
๑
๓๐๓๘๗
๒
๓๐๓๘๘
๓
๓๐๓๘๙
๔
๓๐๓๙๐
๕
๓๐๓๙๑
๖
๓๐๓๙๒
๗
๓๐๓๙๓
๘
๓๐๓๙๔
๙
๓๐๓๙๕
๑๐
๓๐๓๙๖
๑๑
๓๐๓๙๗
๑๒
๓๐๓๙๘
๑๓
๓๐๓๙๙
๑๔
๓๐๔๐๐
๑๕
๓๐๔๐๑
๑๖
๓๐๔๐๒
๑๗
๓๐๔๐๓
๑๘
๓๐๔๐๔
๑๙
๓๐๔๐๕
๒๐
๓๐๔๐๖
๒๑
๓๐๔๐๗
๒๒
๓๐๔๐๘
๒๓
๓๐๔๐๙
๒๔
๓๐๔๑๐
๒๕
๓๐๔๑๑
๒๖
๓๐๔๑๒
๒๗
๓๐๔๑๓
๒๘
๓๐๔๑๔
๒๙
๓๐๔๑๕
๓๐
๓๐๔๑๖
๓๑
๓๐๔๑๗
๓๒
๓๐๔๑๘
๓๓
๓๐๔๑๙
๓๔
๓๐๔๒๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงนลัทพร ประวำฬ
เด็กหญิงนลิชฌำ บัวแย้ม
เด็กหญิงนวณัชนันท์ กำระเกตุ
เด็กหญิงนวพร พรำนสูงเนิน
เด็กหญิงนวลมณี กำจหำญ
เด็กหญิงนัทธมน นำส้มทบ
เด็กหญิงนันท์ณภัทร พรหมโสภำ
เด็กหญิงนันท์นภัส จงจำมรีสีทอง
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแท้
เด็กหญิงนันท์นภัส รตนะสกุล
เด็กหญิงนันท์นภัส รุ่งทรัพย์สิน
เด็กหญิงนันท์นภัส เศรษฐกูลวิชัย
เด็กหญิงนันท์นรินทร์ แสงอำทิตย์
เด็กหญิงนันทนำ ภูวงศ์
เด็กชำยนันทพงศ์ อำรคร
เด็กชำยนันทพัตร รักษ์รุ่งเรือง
เด็กหญิงนันทวัน ควนวิไล
เด็กหญิงนันทิกำนต์ สุทธิพันธ์
เด็กหญิงนันทิชำ จันทร์วิบูล
เด็กหญิงนัน์นภัส นำส้มทบ
เด็กหญิงนัยน์ภัค เรืองเดช
เด็กหญิงนัสมำ เชิดฉัน
เด็กหญิงนำฎชนก บรรดิษฐ
เด็กหญิงนำฏฑรีย์ ฤกษ์เกษม
เด็กหญิงนำรีรัตน์ จันทเสน
เด็กชำยนำโชค ล้อมวงษ์
เด็กหญิงน้ำฝน เสลำคุณ
เด็กหญิงน้ำเพชร จุลวงศ์
เด็กหญิงนิกษำ เลำหเลิศชัย
เด็กหญิงนิชชำกร หวังพัฒนะวงศ์
เด็กหญิงนิชำภัทร ธนธีระอมร
เด็กหญิงนิตติยำ พลตจ่ำ
เด็กหญิงนิติพร เย็นสุจิตร์
เด็กชำยนิธิศ พรหมสุวรรณศิริ
เด็กชำยนิพพิชมน์ ประทุม

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรเนศวร
ประโคนชัยพิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
มัธยมสังคีตวิทยำ
ศรีเทพประชำสรรค์
โคกสำโรงวิทยำ
อัมพรไพศำล
สุคนธีรวิทย์
พูลเจริญวิทยำคม
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
สตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ
กระทุ่มเบน "วิเศษสมุทคุณ"
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรนนทบุรี
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี
เทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี
ปัญญำวิทย์
ขุขันธ์
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี
โคกสำโรงวิทยำ
อุทัย
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี
ประโคนชัยพิทยำคม
เสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล"
คลองใหญ่วิทยำคม
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑
สุวรำแพนลันนลำพิทยำคม
ยำนนำเวศวิทยำคม
ไทยคริสเตียน
ลำซำล
สำยปัญญำในพระรำชนูปถัมภ์
บรบือ
ชิโนรสวิทยำลัย
เด็กสำกล รำมคำแหง
สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
พิษณุโลก
บุรีรัมย์
ลพบุรี
ปทุมธำนี
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
นนทบุรี
นครปฐม
สมุทรปรำกำร
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
สมุทรสำคร
นนทบุรี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ตรัง
ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยำ
เพชรบุรี
บุรีรัมย์
สระบุรี
ตรำด
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
มหำสำรคำม
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สำรคำม

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๓ ( ๒๓๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๔๒๑ - ๓๐๔๕๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๔๒๑
๑
๓๐๔๒๒
๒
๓๐๔๒๓
๓
๓๐๔๒๔
๔
๓๐๔๒๕
๕
๓๐๔๒๖
๖
๓๐๔๒๗
๗
๓๐๔๒๘
๘
๓๐๔๒๙
๙
๓๐๔๓๐
๑๐
๓๐๔๓๑
๑๑
๓๐๔๓๒
๑๒
๓๐๔๓๓
๑๓
๓๐๔๓๔
๑๔
๓๐๔๓๕
๑๕
๓๐๔๓๖
๑๖
๓๐๔๓๗
๑๗
๓๐๔๓๘
๑๘
๓๐๔๓๙
๑๙
๓๐๔๔๐
๒๐
๓๐๔๔๑
๒๑
๓๐๔๔๒
๒๒
๓๐๔๔๓
๒๓
๓๐๔๔๔
๒๔
๓๐๔๔๕
๒๕
๓๐๔๔๖
๒๖
๓๐๔๔๗
๒๗
๓๐๔๔๘
๒๘
๓๐๔๔๙
๒๙
๓๐๔๕๐
๓๐
๓๐๔๕๑
๓๑
๓๐๔๕๒
๓๒
๓๐๔๕๓
๓๓
๓๐๔๕๔
๓๔
๓๐๔๕๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงนิพิศพร จันทรำ
เด็กหญิงนิภำพร กรส่งแก้ว
เด็กหญิงนิมมิดำ มณีวรรณ
เด็กชำยนิมิตร บุญยวง
เด็กหญิงนิรชำ ด่ำนธนะชัย
เด็กหญิงนีรนุช บุตรงำม
เด็กหญิงเนตรนภำ บุญเจริญ
เด็กหญิงเนตรอัปสร คูนำวัฒนำ
เด็กหญิงบรมพร อินทะยำตร
นำยบันทรำกำนต์ โกนกระโทก
เด็กหญิงบุญฑริกำ สุขขี
เด็กหญิงบุญยำพร สกุลเลิศศิรนันต์
เด็กหญิงบุณยำนุช ปิณฑะมำน
เด็กชำยบุรวิชญ์ ดำเพ็ง
เด็กหญิงบุษกร นุชมี
เด็กชำยบูรพำ ริมใหม่
เด็กหญิงเบญจพร ธิติมำธนภณ
เด็กหญิงเบญจพร สุขไสย
เด็กหญิงเบญจมำศ โพนเมืองหล้ำ
เด็กหญิงเบญจมำศ ศรีสุข
เด็กหญิงเบญจรัตน์ พำลี
เด็กหญิงเบญจวรรณ ฉิมฉลอง
เด็กหญิงเบญจวรรณ เอี่ยมนิ่ม
เด็กหญิงเบญญพร มะณี
เด็กหญิงเบญญภำ ชัชวำลำนนท์
เด็กหญิงเบญญำพร เต๋จ๊ะ
เด็กหญิงเบญญำภำ พลำยด้วง
เด็กหญิงเบญญำวัธน์ ก้องนำวำ
เด็กหญิงเบญศิริ เก้ำประดิษฐ์
เด็กชำยปกรณ์ สมหวัง
เด็กชำยปฏิภำณ แซ่เอี๊ยว
เด็กหญิงปณฎำ บุญไชยะ
เด็กชำยปณพล อินนำ
เด็กหญิงปณำลี แก้วมณีวัฒน์
เด็กหญิงปณีตศิลป์ ปิงแก้ว

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

สถำนศึกษำ
ร้อยเอ็ดวิทยำลัย
สำรสำสน์สมุทรสำร
เขมะสิริอนุสสรณ์
ศีลำจำรพิพัฒน์
สตรีวิทยำ
สำยปัญญำในพระรำชนูปถัมภ์
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สิรินธร
บ้ำนหนองประดู่
อุทัย
วำสุเทวี
เมืองพัทยำ ๑๑ (มัธยมสำธิตพัทยำ)
มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ
รำชวินิต
ปลูกปัญญำ
สำมัคคีวิทยำคม
มัธยมสังคีตวิทยำ
วัดไร่ขิงวิทยำ
วำสุเทวี
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
บ้ำนหนองชุมพล
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี
พนัสพิทยำคำร
เพชรพิทยำคม
สตรีนนทบุรี
ภูเก็ตวิทยำลัย
เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
นวมินทรำชินูทิศ
มัธยมวัดดำวคนอง
ชลรำษฏรอำรุง
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
อุทัยวิทยำคม
กวงฮั้ว

https://thaipetch15.blogspot.com

รวม ๓๕ คน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
สุรินทร์
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
สงขลำ
นนทบุรี
นครรำชสีมำ
เชียงรำย
ปทุมธำนี
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ชลบุรี
เพชรบูรณ์
นนทบุรี
ภูเก็ต
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
อุทัยธำนี
ระยอง

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๔ ( ๒๓๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๔๕๖ - ๓๐๔๙๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๔๕๖
๑
๓๐๔๕๗
๒
๓๐๔๕๘
๓
๓๐๔๕๙
๔
๓๐๔๖๐
๕
๓๐๔๖๑
๖
๓๐๔๖๒
๗
๓๐๔๖๓
๘
๓๐๔๖๔
๙
๓๐๔๖๕
๑๐
๓๐๔๖๖
๑๑
๓๐๔๖๗
๑๒
๓๐๔๖๘
๑๓
๓๐๔๖๙
๑๔
๓๐๔๗๐
๑๕
๓๐๔๗๑
๑๖
๓๐๔๗๒
๑๗
๓๐๔๗๓
๑๘
๓๐๔๗๔
๑๙
๓๐๔๗๕
๒๐
๓๐๔๗๖
๒๑
๓๐๔๗๗
๒๒
๓๐๔๗๘
๒๓
๓๐๔๗๙
๒๔
๓๐๔๘๐
๒๕
๓๐๔๘๑
๒๖
๓๐๔๘๒
๒๗
๓๐๔๘๓
๒๘
๓๐๔๘๔
๒๙
๓๐๔๘๕
๓๐
๓๐๔๘๖
๓๑
๓๐๔๘๗
๓๒
๓๐๔๘๘
๓๓
๓๐๔๘๙
๓๔
๓๐๔๙๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงปดิวลดำ บุญคง
เด็กหญิงปทิตตำ แสงสำง
เด็กหญิงปนัดดำ ขันละ
เด็กหญิงปนัสญำ แสงงำน
เด็กหญิงปพัสส์ลิตำ อรรถสงเครำะห์
เด็กหญิงปพิชญำ ทวีศรี
เด็กหญิงปพิชญำ ประชุมแพทย์
เด็กหญิงปพิชญำ เอื้องอุดม
เด็กชำยปภัสรำ ย้วยควำมดี
เด็กหญิงปภำวดี เบำใจ
เด็กหญิงปภำวรินท์ เพอุสะและ
เด็กหญิงปภำวรินทร์ รุ่งแจ้ง
เด็กชำยปยุต วิสมล
เด็กชำยปรจักษ์ ด้วงสงค์
เด็กชำยปรเมศ สีลำพล
เด็กชำยปรเมษฐ์ เขียวทำสี
เด็กชำยปรวรรษ ปำนฤทธิ์
เด็กชำยประดิษฐ์ นิโคลัส วอลแบงค์
เด็กหญิงประไพพัตร์ พันธ์โพธิ์
เด็กหญิงประภำพร โพธิ์เงิน
เด็กหญิงประภำภรณ์ ทองเฟื่อง
เด็กหญิงประภำศิริ ยศเลิศ
เด็กชำยประวีธิตำ ขันดีกุล
เด็กหญิงปรำงค์ภัทรำ จิรโพธิกุล
เด็กหญิงปรำณปรียำ ชินวุฒวิ งศ์
เด็กหญิงปรำณิศำ เที่ยนทองดี
เด็กชำยปรำรมย์ ดวงเพชร
เด็กหญิงปรินดำ ปลื้มอำรมณ์
เด็กหญิงปริยำภรณ์ กุลำสำ
เด็กชำยปรียำ ตะนุมำตย์
เด็กหญิงปลำยฝน ปำนวงค์ศำ
เด็กหญิงปลำยฟ้ำ จิตต์ภักดี
เด็กหญิงปลำยฟ้ำ ทองเครือ
เด็กหญิงปวริศำ วินิจพงษ์พันธ์
เด็กหญิงปวริศำ อินตะนัย

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ

จังหวัด

ทัพรำชวิทยำ
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี
นวมินทรำชินูทิศ
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ตรัง
ฤทธิยะวรรณำลัย
ตรำษตระกำรคุณ
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ตำครู้คอนแวนท์
รุ่งเรืองอุปถัมภ์
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย พิษณุโลก
ชลรำษฏรอำรุง
วัดไทร (ถำวรพรหมำนุกล)
คลองบ้ำนพร้ำว
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย พิษณุโลก
นวมินทรำชินูทิศ
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์
พระแม่มำรีสำธุประดิษฐ์

สระแก้ว
นนทบุรี
ปทุมธำนี
สมุทรปรำกำร
ตรัง
กรุงเทพมหำนคร
ตรำด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
พิษณุโลก
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทำลัยรำชภัฏพระนคร สกอ
ผดุงนำรี
มหำสำรคำม
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นนทบุรี
เลิศหล้ำ
กรุงเทพมหำนคร
สตรีวิทยำ ๒
กรุงเทพมหำนคร
พระตำหนักสวนกุหลำบ
กรุงเทพมหำนคร
วัดคลองครุ
สมุทรสำคร
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร
ปัญจทรัพย์
กรุงเทพมหำนคร
ร้อยเอ็ดวิทยำลัย
ร้อยเอ็ด
ถำวรำนุกูล
สมุทรสงครำม
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยมัธยมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) ขอนแก่น
สระบุรีวิทยำคม
สระบุรี
ศึกษำนำรีวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๕ ( ๒๓๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๔๙๑ - ๓๐๕๒๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๔๙๑
๑
๓๐๔๙๒
๒
๓๐๔๙๓
๓
๓๐๔๙๔
๔
๓๐๔๙๕
๕
๓๐๔๙๖
๖
๓๐๔๙๗
๗
๓๐๔๙๘
๘
๓๐๔๙๙
๙
๓๐๕๐๐
๑๐
๓๐๕๐๑
๑๑
๓๐๕๐๒
๑๒
๓๐๕๐๓
๑๓
๓๐๕๐๔
๑๔
๓๐๕๐๕
๑๕
๓๐๕๐๖
๑๖
๓๐๕๐๗
๑๗
๓๐๕๐๘
๑๘
๓๐๕๐๙
๑๙
๓๐๕๑๐
๒๐
๓๐๕๑๑
๒๑
๓๐๕๑๒
๒๒
๓๐๕๑๓
๒๓
๓๐๕๑๔
๒๔
๓๐๕๑๕
๒๕
๓๐๕๑๖
๒๖
๓๐๕๑๗
๒๗
๓๐๕๑๘
๒๘
๓๐๕๑๙
๒๙
๓๐๕๒๐
๓๐
๓๐๕๒๑
๓๑
๓๐๕๒๒
๓๒
๓๐๕๒๓
๓๓
๓๐๕๒๔
๓๔
๓๐๕๒๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทำระศรี
เด็กหญิงปวิชญำดำ มำรีอนุเครำะห์
เด็กหญิงปวิตรำ จันทร์เทวี
เด็กหญิงปวิตรำ ทองอินทร์
เด็กหญิงปวีณำ บัวลำย
เด็กหญิงปวีณำ เศรษฐวงศ์สิน
เด็กชำยปวีร์วุฒิ ประสิทธิ์ชยพล
เด็กหญิงปอรชต์ สร้อยแสง
เด็กหญิงปอไหม โพธินำมทอง
เด็กหญิงปัญญ์พุธิตำ ยอดภิรมย์
เด็กหญิงปัญญำพร วงษ์ภู่
เด็กหญิงปัณฑรีย์ แสนอุดมโชค
เด็กหญิงปัณฑำรีย์ มัคคธิติมำ
เด็กชำยปัณณธร พรำบรรณ์
เด็กหญิงปัณณรสี แดงวัฒนำกุล
เด็กชำยปัณณวิชญ์ เซีย
เด็กชำยปัณณวิชญ์ โล่ห์เลำ
เด็กหญิงปัณทิตำ ศรีสง่ำชัย
เด็กหญิงปัทมำ ปำนอู
เด็กหญิงปัทมำวรรณ เผือกเนย
เด็กหญิงปันนำ ล้อเจริญกิจ
เด็กชำยปำณรวัฐ โพธิ์ฤทธิ์สกุล
เด็กหญิงปำณิสรำ โฆษิตสรำคม
เด็กหญิงปำณิสรำ นุ่นลอย
เด็กหญิงปำณิสรำ ยะกระโทก
เด็กหญิงปำนชีวำ อุดอ้ำย
เด็กหญิงปำนพิมพ์ วัฒนโภคินกุล
เด็กหญิงปำนรพี เทียบเทียม
เด็กหญิงปำนระพี ปุกคำม
เด็กหญิงปำนวำด ดวงใหญ่
เด็กหญิงปำนิชยำณ์ ตันพำนิชกุล
เด็กหญิงปำรณีย์ เก้ำสด
เด็กหญิงปำรำวตี ซิงห์
เด็กหญิงปำริฉัตร นำสิงห์ขันธ์
เด็กหญิงปำลำวี ปุยเจริญ

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี
สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต
ศรีพฤฒำ
วชิรธรรมสำธิต
ปรำจีนกัลยำณี
สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต
วัดรำชบพิธ
ตรำษตระกำรคุณ
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุวรรณภูมิพิทยไพศำล
มัธยมวัดนำยโรง
สตรีวิทยำ
ถำวรำนุกูล
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เมืองพัทยำ ๑๑ (มัธยมสำธิตพัทยำ)
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
สำธิตมหำวิทยำลัยรเนศวร
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
บำงปะกอกวิทยำคม
บำงมด "สีสุกหวำด จนอุปถัมภ์"
สำธิตสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
มัธยมบ้ำนบำงกะปิ
แสงอรุณ
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
บ้ำนหนองหิน
มำร์มำร่ำ จินดำมณี
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล
สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
ปทุมคงคำสมุทรปรำกำร
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (มัธยม)
บำงบ่อวิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ตรำด
กรุงเทพมหำนคร
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสงครำม
อุตรดิตถ์
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พะเยำ
สมุทรปรำกำร
ชลบุรี
นครปฐม
สมุทรปรำกำร
สำรคำม
มัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทำลัยรำชภัฏพระนคร สกอ
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๖ ( ๒๓๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๕๒๖ - ๓๐๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๕๒๖
๑
๓๐๕๒๗
๒
๓๐๕๒๘
๓
๓๐๕๒๙
๔
๓๐๕๓๐
๕
๓๐๕๓๑
๖
๓๐๕๓๒
๗
๓๐๕๓๓
๘
๓๐๕๓๔
๙
๓๐๕๓๕
๑๐
๓๐๕๓๖
๑๑
๓๐๕๓๗
๑๒
๓๐๕๓๘
๑๓
๓๐๕๓๙
๑๔
๓๐๕๔๐
๑๕
๓๐๕๔๑
๑๖
๓๐๕๔๒
๑๗
๓๐๕๔๓
๑๘
๓๐๕๔๔
๑๙
๓๐๕๔๕
๒๐
๓๐๕๔๖
๒๑
๓๐๕๔๗
๒๒
๓๐๕๔๘
๒๓
๓๐๕๔๙
๒๔
๓๐๕๕๐
๒๕
๓๐๕๕๑
๒๖
๓๐๕๕๒
๒๗
๓๐๕๕๓
๒๘
๓๐๕๕๔
๒๙
๓๐๕๕๕
๓๐
๓๐๕๕๖
๓๑
๓๐๕๕๗
๓๒
๓๐๕๕๘
๓๓
๓๐๕๕๙
๓๔
๓๐๕๖๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงปำลิตำ สุดดี
นำงสำวปำลิตำ อุยนำ
เด็กชำยปิติ เหลืองเจริญลำภ
เด็กหญิงปิ่นแก้ว จงรอดน่วม
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ พิริยเกษมวงศ์
เด็กหญิงปิ่นเพชร แก้ววัง
เด็กหญิงปิ่นมณี ทุมสันเทียะ
เด็กหญิงปิ่นวิภำดำ มุกดำรักษ์
เด็กหญิงปิยดำภรณ์ พันธุ
เด็กหญิงปิยวรรณ โกยวิเชียร
เด็กหญิงปิยวรรณ โพธิ์ทอง
เด็กหญิงปิยวรรณ วงศ์วำนปัญญำศิริ
เด็กหญิงปิยะธิดำ พรมสุวรรณ
เด็กหญิงปิยะพร ชุสุดรักษ์
เด็กชำยปิยะรำษฏร์ กำริสุ
เด็กหญิงปิยำภำ รำชตำจ้ำย
เด็กหญิงปิยำอร คงเสน
เด็กชำยปุณณวิช เผือกอ่อน
เด็กหญิงปุณยนุช คงสุข
เด็กหญิงปุณยนุช มงคลฉำยำ
เด็กหญิงปุณยนุช รัชพลธนธร
เด็กหญิงปุณยวีร์ ทองปัสโน
เด็กชำยปูติน หนูแดง
เด็กหญิงผกำมำศ เสริมแก้ว
เด็กหญิงพ.ภัทรพิชญ์ ศรีสันติรัตน
เด็กชำยพงศธร จันตำคำ
เด็กชำยพงศ์พิชำญ สกุลชีพวัฒนำ
เด็กชำยพงษ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ
เด็กหญิงพชร สุขย้อย
เด็กหญิงพชรกมล นรจีน
เด็กหญิงพชรพร ลอยประโคน
เด็กชำยพณิชพงษ์ อ่ำงทอง
เด็กหญิงพรชนก มโนธรรม
เด็กหญิงพรชิตำ เลำหกิตติกร
เด็กหญิงพรธิดำ ตฤณวุฒพิ งษ์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
สำยปัญญำในพระรำชนูปถัมภ์
ปลูกปัญญำ
วัดสระเกศ
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
ดัดดรุณี
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
บูรณะรำลึก
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
ศรีพฤฒำ
สงวนหญิง
มำร์มำร่ำ จินดำมณี
อุตรดิตถ์ดรุณี
มอ.วิทยำนุสรณ์
วัดบวรนิเวศ
สุรศักดิ์มนตรี
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สุคนธีรวิทย์
วัดรำชโอรส
สตรีวิทยำ
หอวัง
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี
ทีปังกรวิทยำพัตน์(ทวีวัฒนำ) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
กวงฮั้ว
ไตรมิตรวิทยำลัย
หอวัง
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ศึกษำนำรี
จันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม
นำงรอง
รำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย ๒
สำรสำสน์วิเทศรังสิต
ปิยชำติพัฒนำ ๙
สุรวิวัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
ตรัง
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
อุตรดิตถ์
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
นครนำยก
นครรำชสีมำ

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๗ ( ๒๔๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๕๖๑ - ๓๐๕๙๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๕๖๑
๑
๓๐๕๖๒
๒
๓๐๕๖๓
๓
๓๐๕๖๔
๔
๓๐๕๖๕
๕
๓๐๕๖๖
๖
๓๐๕๖๗
๗
๓๐๕๖๘
๘
๓๐๕๖๙
๙
๓๐๕๗๐
๑๐
๓๐๕๗๑
๑๑
๓๐๕๗๒
๑๒
๓๐๕๗๓
๑๓
๓๐๕๗๔
๑๔
๓๐๕๗๕
๑๕
๓๐๕๗๖
๑๖
๓๐๕๗๗
๑๗
๓๐๕๗๘
๑๘
๓๐๕๗๙
๑๙
๓๐๕๘๐
๒๐
๓๐๕๘๑
๒๑
๓๐๕๘๒
๒๒
๓๐๕๘๓
๒๓
๓๐๕๘๔
๒๔
๓๐๕๘๕
๒๕
๓๐๕๘๖
๒๖
๓๐๕๘๗
๒๗
๓๐๕๘๘
๒๘
๓๐๕๘๙
๒๙
๓๐๕๙๐
๓๐
๓๐๕๙๑
๓๑
๓๐๕๙๒
๓๒
๓๐๕๙๓
๓๓
๓๐๕๙๔
๓๔
๓๐๕๙๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงพรธีรำ กำจำย
เด็กหญิงพรนพิน อยู่เรืองเดช
เด็กหญิงพรนัชชำ พัฒนไทยำนนท์
เด็กหญิงพรปวีณ์ ป้อมลอย
เด็กหญิงพรพิมนต์ ชำญอนุวัตร
เด็กหญิงพรพิมล พุทธรัตน์
เด็กหญิงพรพิมล วงศ์ตะวัน
เด็กหญิงพรพิมล แว่นเงิน
เด็กหญิงพรรณพนัช วงศสำรี
เด็กหญิงพรรณพร นนธิ
เด็กหญิงพรรวษำ วงษ์คำนำ
เด็กหญิงพรรวินทร์ สุธีรำนันท์
เด็กหญิงพรรษพร นวลเถลิงศักดิ์
เด็กชำยพรรษำ ปำนผึ้ง
เด็กหญิงพริ้งพรรณภดำ พิกุลทอง
เด็กหญิงพริมลตำ ทองเจิม
เด็กหญิงพลอยกนก ทับทอง
เด็กหญิงพลอยชมพู รู้เงื่อน
เด็กหญิงพลอยรัตน์ ศรีพิมำนวัฒน์
เด็กหญิงพลอยวำสนำ มำกพงศ์
เด็กชำยพสธร หลิมวงศ์
เด็กหญิงพัชชลัยย์ เลี้ยงจรูญ
เด็กหญิงพัชรดำ ดวงสวัสดิ์
เด็กหญิงพัชรนันท์ แพงแก้ว
เด็กหญิงพัชรพร จันทร์โท
เด็กหญิงพัชรพร ภู่จรัส
เด็กหญิงพัชรพร หวังสุภพำพร
เด็กหญิงพัชรภรณ์ สุธำนนทกุล
เด็กหญิงพัชรัตน์ อ่อนคำ
เด็กหญิงพัชรำภรณ์ สวัสดิ์พันธุ์
เด็กหญิงพัชรำภำ ไวรจนำ
เด็กหญิงพัชรินทร์ เวียงนนท์
เด็กหญิงพัชรี นันตะวงษ์
เด็กหญิงพัณณ์ณญ
ิ ำ เจริญพัฒน์ภัทร
เด็กหญิงพัณณิตำ เพชรรัตน์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
อินทร์บุรี
วัดบวรมงคล
มอ.วิทยำนุสรณ์
เลิศหล้ำ
สฤษดิเดช
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
เทพนำรี
เกำะโพธิ์ถ้วยงำมวิทยำ
โชคชัยสำมัคคี
วัดรำชโอรส
อนุบำลวังลมบูรณ์
มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ
วังตะเคียนวิทยำคม
มัธยมพัชรกิติยำภำ ๒ กำแพงเพชร
อัมพรไพศำล
สงวนหญิง
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
โชคชัยสำมัคคี
เลิศหล้ำ ถนนกำญจนำภิเษก
อำมำตย์พำนิชนุกูล
วัดสุทธิวรำรำม
มัธยมวัดหนองแขม
สตรีวิทยำ ๒
สตรีวัดระฆัง
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
ศรีเทพประชำสรรค์
อินทร์บุรี
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี
ยำนนำเวศวิทยำคม
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหิน
สตรีนนทบุรี
ศรียำภัย

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
สิงห์บุรี
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
แพร่
ชลบุรี
นครำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
สงขลำ
ปรำจีนบุรี
กำแพงเพชร
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กระบี่
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบูรณ์
สิงห์บุรี
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ประจวบคิรีขันธ์
นนทบุรี
ชุมพร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๘ ( ๒๔๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๕๙๖ - ๓๐๖๓๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๕๙๖
๑
๓๐๕๙๗
๒
๓๐๕๙๘
๓
๓๐๕๙๙
๔
๓๐๖๐๐
๕
๓๐๖๐๑
๖
๓๐๖๐๒
๗
๓๐๖๐๓
๘
๓๐๖๐๔
๙
๓๐๖๐๕
๑๐
๓๐๖๐๖
๑๑
๓๐๖๐๗
๑๒
๓๐๖๐๘
๑๓
๓๐๖๐๙
๑๔
๓๐๖๑๐
๑๕
๓๐๖๑๑
๑๖
๓๐๖๑๒
๑๗
๓๐๖๑๓
๑๘
๓๐๖๑๔
๑๙
๓๐๖๑๕
๒๐
๓๐๖๑๖
๒๑
๓๐๖๑๗
๒๒
๓๐๖๑๘
๒๓
๓๐๖๑๙
๒๔
๓๐๖๒๐
๒๕
๓๐๖๒๑
๒๖
๓๐๖๒๒
๒๗
๓๐๖๒๓
๒๘
๓๐๖๒๔
๒๙
๓๐๖๒๕
๓๐
๓๐๖๒๖
๓๑
๓๐๖๒๗
๓๒
๓๐๖๒๘
๓๓
๓๐๖๒๙
๓๔
๓๐๖๓๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงพัทธนันท์ ช่อมะลิ
เด็กชำยพันธกำนต์ นิลจันทร์
เด็กชำยพันธนันท์ ขันทอง
เด็กหญิงพัศธนัญญำ กระดิ่ง
เด็กหญิงพัศธนัญญำ สังข์พันธ์
เด็กชำยพัสนัย สูตรอุดม
เด็กหญิงพำขวัญ บุญประกำย
เด็กหญิงพำตำ ถมทองคำ
เด็กหญิงพิชชำกร เจริญยงอยู่
เด็กหญิงพิชชำพร สักกำระ
เด็กหญิงพิชชำภรณ์ รวมก้อนทอง
เด็กหญิงพิชญำ บิลลุสลัน
เด็กหญิงพิชญำ พูลเพียร
เด็กหญิงพิชญำ รักษภักดี
เด็กหญิงพิชญำณ์มญชุ์ ชนไพโรจน์
เด็กหญิงพิชญำนิน สังค์เครืออยู่
เด็กหญิงพิชญำพร ดีเกิด
เด็กหญิงพิชญำภัค ประกืง
เด็กชำยพิชญุตม์ สังข์เฉย
เด็กหญิงพิชำมญช์ แก้วมณี
เด็กชำยพิทยุตม์ ศรีหมอก
เด็กหญิงพิภัชพร สุขช่วย
เด็กหญิงพิมนภำ เรืองคำ
เด็กหญิงพิมพ์มำดำ แพรสมบูรณ์
เด็กหญิงพิมพ์มำดำ สัจธรรมวิสัย
เด็กหญิงพิมพรรณ ชุ่มจันทร์
เด็กหญิงพิมพ์วิภำ สุขสกุลเบญจมำศ
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค อินทร์สำกล
เด็กหญิงพิมมุก มหำชัยพงศ์กุล
เด็กหญิงพิมลพร สรเวคิน
เด็กหญิงพิลดำ แสงสุข
เด็กหญิงพีชำนิกำ โรจน์เจริญชัย
เด็กหญิงพีรดำ สุขำรมย์
เด็กชำยพีรพัฒน์ ศรีสำรำญ
เด็กชำยพีรภำคย์ วัฒนำสิทธินันท์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ

จังหวัด
สำมเสนวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
รำชวินิต
กรุงเทพมหำนคร
ถำวรำนุกูล
สมุทรสงครำม
สวรรค์อนันต์วิทยำ
สุโขทัย
ศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหำนคร
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ปทุมธำนี
ธิดำนุเครำะห์
สงขลำ
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
นนทบุรี
วิสุทธรังษี
กำญจนบุรี
กบินทร์วิทยำ
ปรำจีนบุรี
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชลบุรี
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
กรุงเทพมหำนคร
เบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
กรุงเทพมหำนคร
วัดนวลนรดิศ
กรุงเทพมหำนคร
พระตำหนักสวนกุหลำบ
กรุงเทพมหำนคร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
วัดทรงธรรม
สมุทรปรำกำร
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ สมุทรปรำกำร
พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ
สงขลำ
รำชวินิตมัธยม
กรุงเทพมหำนคร
หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ
สงขลำ
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรุงเทพมหำนคร
ปัญจทรัพย์
กรุงเทพมหำนคร
เด็กสกลนิมิตใหม่
กรุงเทพมหำนคร
โพธำวัฒนำเสนี
รำชบุรี
สุรวิทยำคำร
สุรินทร์
อนุบำลแสงอรุณ
นครปฐม
เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลก
บำงปะกอกวิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
ศิริวัฒน์วิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสง ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ นครปฐม
ร้อยเอ็ดวิทยำลัย
ร้อยเอ็ด
เขำทรำยทับคล้อพิทยำ
พิจิตร
มัธยมวัดสิงห์
กรุงเทพมหำนคร

https://thaipetch15.blogspot.com

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๑๙ ( ๒๔๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๖๓๑ - ๓๐๖๖๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๖๓๑
๑
๓๐๖๓๒
๒
๓๐๖๓๓
๓
๓๐๖๓๔
๔
๓๐๖๓๕
๕
๓๐๖๓๖
๖
๓๐๖๓๗
๗
๓๐๖๓๘
๘
๓๐๖๓๙
๙
๓๐๖๔๐
๑๐
๓๐๖๔๑
๑๑
๓๐๖๔๒
๑๒
๓๐๖๔๓
๑๓
๓๐๖๔๔
๑๔
๓๐๖๔๕
๑๕
๓๐๖๔๖
๑๖
๓๐๖๔๗
๑๗
๓๐๖๔๘
๑๘
๓๐๖๔๙
๑๙
๓๐๖๕๐
๒๐
๓๐๖๕๑
๒๑
๓๐๖๕๒
๒๒
๓๐๖๕๓
๒๓
๓๐๖๕๔
๒๔
๓๐๖๕๕
๒๕
๓๐๖๕๖
๒๖
๓๐๖๕๗
๒๗
๓๐๖๕๘
๒๘
๓๐๖๕๙
๒๙
๓๐๖๖๐
๓๐
๓๐๖๖๑
๓๑
๓๐๖๖๒
๓๒
๓๐๖๖๓
๓๓
๓๐๖๖๔
๓๔
๓๐๖๖๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยพุฒพิ งศ์ ดวงสงค์
เด็กหญิงพุทธิชำ เงินดี
เด็กชำยพุทธิพล เพ็ญจันทร์
เด็กหญิงเพชรทับทิม วิระยะวนิชกุล
นำงสำวเพชรบงกช มำกทอง
เด็กหญิงเพชรไพลิน นันบุญตำ
เด็กหญิงเพชรมณี ขัดหนูวงศ์
เด็กหญิงเพชรลดำ ปำนเพชร
เด็กหญิงเพชรลดำ รัตนใหม่
เด็กหญิงเพ็ญนภำ ศักดิ์ดี
เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ เกตุโก้
เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ สิงห์สู่ถ้ำ
เด็กหญิงเพียงตะวัน ปรำสำททองโอรส
เด็กหญิงแพรพลอย บัวศรี
เด็กหญิงแพรพลอย สำมพ่วงบุญ
เด็กหญิงแพรพิไล วรรณำ
เด็กหญิงแพรวพลิน สุดจิตต์
เด็กหญิงแพรวไพลิน ด้วงช่วย
เด็กหญิงแพรวำ รูปสม
เด็กหญิงฟำตูมำตำ เนเบ้
เด็กชำยภณ ธีรโชติธนัน
เด็กหญิงภทรีดำ ชนันทรำนนท์
เด็กชำยภฤศ วงศ์อนันต์
เด็กชำยภวัต เพียรงำม
เด็กชำยภัคพล นิลรัตน์
เด็กชำยภัชรำพร หอมประไพย์
เด็กหญิงภัททิยำ ถั่วทอง
เด็กหญิงภัทรจำริน สันเพิก
เด็กชำยภัทรชัย ปำนใจ
เด็กหญิงภัทรนันท์ สรรพทับกริช
เด็กหญิงภัทรพร แสงเงิน
เด็กชำยภัทรภณ วงศ์แจ่มเจริญ
เด็กหญิงภัทรภร ศิลป์
เด็กหญิงภัทรำภรณ์ มะลิวัลย์
เด็กหญิงภัสรำลี สีหนำท

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ

จังหวัด

บดินทรเดชำ
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
แสงทองวิทยำ
โยธินบูรณะ
เบญจมรำชูทิศ
ชิโนรสวิทยำลัย
วังตะเคียนวิทยำคม
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร
นิยมศิลป์อนุสรณ์
บ้ำนหนองประดู่
สิรินธร
รำชวินิตบำงแก้ว
เบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ดัดดรุณี
อนุบำลแสงอรุณ
ไทยคริสเตียน
สำรสำสน์วิเทศรังสิต
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
สงวนหญิง
สกลรำชวิทยำนุกูล
วัดสระเกศ
เด็กสกลนิมิตใหม่
สวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
สมุทรปรำกำร
ทัพรำชวิทยำ
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วัดสุทธิวรำรำม
ดอยสะเก็ดวิทยำคม
นิยมศิลป์อนุสรณ์
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี
บ้ำนนำ "นำยกพิทยำกร"
เทพมิตรศึกษำ

https://thaipetch15.blogspot.com

นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
สมุทรปรำกำร
เพรชบูรณ์
ลพบุรี
สุรินทร์
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
สมุทรปรำกำร
สุพรรณบุรี
สกลนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
พะเยำ
สมุทรปรำกำร
สระแก้ว
ปทุมธำนี
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
เชียงใหม่
เพรชบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
นครนำยก
สุรำษฎร์ธำนี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๐ ( ๒๔๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๖๖๖ - ๓๐๗๐๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๖๖๖
๑
๓๐๖๖๗
๒
๓๐๖๖๘
๓
๓๐๖๖๙
๔
๓๐๖๗๐
๕
๓๐๖๗๑
๖
๓๐๖๗๒
๗
๓๐๖๗๓
๘
๓๐๖๗๔
๙
๓๐๖๗๕
๑๐
๓๐๖๗๖
๑๑
๓๐๖๗๗
๑๒
๓๐๖๗๘
๑๓
๓๐๖๗๙
๑๔
๓๐๖๘๐
๑๕
๓๐๖๘๑
๑๖
๓๐๖๘๒
๑๗
๓๐๖๘๓
๑๘
๓๐๖๘๔
๑๙
๓๐๖๘๕
๒๐
๓๐๖๘๖
๒๑
๓๐๖๘๗
๒๒
๓๐๖๘๘
๒๓
๓๐๖๘๙
๒๔
๓๐๖๙๐
๒๕
๓๐๖๙๑
๒๖
๓๐๖๙๒
๒๗
๓๐๖๙๓
๒๘
๓๐๖๙๔
๒๙
๓๐๖๙๕
๓๐
๓๐๖๙๖
๓๑
๓๐๖๙๗
๓๒
๓๐๖๙๘
๓๓
๓๐๖๙๙
๓๔
๓๐๗๐๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยภำคิน หมู่โยรำ
เด็กชำยภำนุวัฒน์ บรรจงประดิษฐ์
เด็กชำยภำรดร ฮำมวัน
เด็กหญิงภำรดี พัฒนโกวิท
เด็กหญิงภำวินี โอ่งเพ็ชร
เด็กหญิงภิญญดำ เมธีวัฒนกุล
เด็กชำยภุมพนธิ์ กุติทิพย์
นำยภูธเนศ สุทธสน
เด็กชำยภูบดินทร์ ศรีนิล
เด็กชำยภูมิพัฒน์ สำลี
เด็กชำยภูมิพิพัฒน์ มะลิมำตร์
เด็กชำยภูมิภัทร สบำย
เด็กชำยภูมิยศ เตียวโพสิ์ฐพงษ์
เด็กหญิงภูริชญำ ภูวธนำนนท์
เด็กหญิงภูริชญำ วิบูลปิ่น
เด็กหญิงภูริชญำ พันธนะอังกูร
เด็กชำยมงคล สิงห์ทอง
เด็กหญิงมนชนก จรีรัตนประกร
เด็กหญิงมนชนก อิ่มพรหม
เด็กหญิงมนทิรำพร ทอนโพธิ์
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยพิชิตพันธ์
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปทุมพงศ์
เด็กหญิงมนัสพร ทรงควำมดี
เด็กหญิงมภัสนันท์ เหมำะตัว
เด็กหญิงมริสรำ สวัสดิ์บริรักษ์
เด็กหญิงมลดำ นำมสมบูรณ์
เด็กหญิงมลนภัส บุญส่ง
เด็กหญิงมลลัดดำ มะลิแย้ม
เด็กหญิงมสฤณำ สุขขี
เด็กหญิงมเหชเวอร์รี่ ทวีสุข
เด็กชำยมังกร วงศ์พินิจ
นำงสำวมัชฌิมำ ฤทธิ์เดช
เด็กหญิงมัญชุสำ สงบธนวงศ์
เด็กหญิงมัลลิกำ ทำบำดำ
เด็กหญิงมำร์ติน่ำ คำร์ลเซน

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ

จังหวัด
กสิณธรอำคำเดมี่
กรุงเทพมหำนคร
กรรณสูตศึกษำลัย
สุพรรณบุรี
พังโคนวิทยำคม
สกลนคร
ธิดำนุเครำะห์
สงขลำ
อัสสัมชัญธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
บูรณะรำลึก
ตรัง
รัตนรำษฎร์บำรุง
รำชบุรี
เทพมิตรศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
นวมินทรำชินูทิศ
กรุงเทพมหำนคร
เสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล"
สระบุรี
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหิน
ประจวบคิรีขันธ์
อุตรดิตถ์ดรุณี
อุตรดิตถ์
เซตน์ฟรังซีสซำเวียร์ดอนแวนต์
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมพัชรกิติยำภำ ๒ กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
ไทยคริสเตียน
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์สมุทรสำร
สมุทรปรำกำร
จันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
สกลวิทยำ
นครปฐม
เกำะโพธิ์ถ้วยงำมวิทยำ
ชลบุรี
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
รำชบุรี
สิรินธร
สุรินทร์
พระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปรำกำร
วัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฏร์อุปถัมภ์
สมุทรสำคร
บำงปะหัน
พระนครศรีอยุธยำ
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลำบมัธยม) นครปฐม
รำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย ๒
กรุงเทพมหำนคร
วชิรธรรมสำธิต
กรุงเทพมหำนคร
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพมหำนคร
เด็กสำกล รำมคำแหง
กรุงเทพมหำนคร
นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร

https://thaipetch15.blogspot.com

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๑ ( ๓๓๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๗๐๑ - ๓๐๗๓๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๗๐๑
๑
๓๐๗๐๒
๒
๓๐๗๐๓
๓
๓๐๗๐๔
๔
๓๐๗๐๕
๕
๓๐๗๐๖
๖
๓๐๗๐๗
๗
๓๐๗๐๘
๘
๓๐๗๐๙
๙
๓๐๗๑๐
๑๐
๓๐๗๑๑
๑๑
๓๐๗๑๒
๑๒
๓๐๗๑๓
๑๓
๓๐๗๑๔
๑๔
๓๐๗๑๕
๑๕
๓๐๗๑๖
๑๖
๓๐๗๑๗
๑๗
๓๐๗๑๘
๑๘
๓๐๗๑๙
๑๙
๓๐๗๒๐
๒๐
๓๐๗๒๑
๒๑
๓๐๗๒๒
๒๒
๓๐๗๒๓
๒๓
๓๐๗๒๔
๒๔
๓๐๗๒๕
๒๕
๓๐๗๒๖
๒๖
๓๐๗๒๗
๒๗
๓๐๗๒๘
๒๘
๓๐๗๒๙
๒๙
๓๐๗๓๐
๓๐
๓๐๗๓๑
๓๑
๓๐๗๓๒
๓๒
๓๐๗๓๓
๓๓
๓๐๗๓๔
๓๔
๓๐๗๓๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงมิรันตี ดวงมุสิทธิ์
เด็กหญิงมุธิตำ ช่วยนคร
เด็กหญิงเมทิกำ อร่ำมชัย
เด็กชำยเมธำสิทธิ์ โพคัยสวรรค์
เด็กหญิงเมลำนี อำรีวงษ์
เด็กชำยยศกร เกสรกุล
เด็กชำยยศวัฒน์ ด่ำนขุนทด
เด็กชำยยอดตระกำร พูลจวง
เด็กชำยรชต ขำวงำม
เด็กชำยรณชัย อริยะดิษฐ์
เด็กชำยรติพงศ์ ทำศรี
เด็กหญิงรนิษฐำ ฮึกหำญ
เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์บุญ
เด็กหญิงรภัสฐ์สำ สุขเสถียรวงศ์
เด็กหญิงรมณ สำธิตพิเครำะห์
เด็กหญิงรวงข้ำว พิศเพ็ง
เด็กหญิงรวินทร์นิภำ ศรีสมัย
เด็กหญิงรวินันท์ หยกชฎำธำร
เด็กหญิงรวิสรำ ภู่อภิสิทธิ์
เด็กหญิงรสิกำ ศรีสังข์
เด็กหญิงระพีพรรณ ชำนิจศิลป์
เด็กหญิงรัชชำนนท์ กลิ่นขจร
เด็กหญิงรัชนนันทื ธีระตระกูล
เด็กชำยรัญชน์ แซ่จึง
เด็กชำยรัตนชำติ บวรโชติถำวร
เด็กหญิงรัตนมณี วงศ์พิพิธ
เด็กหญิงรัตนวดี แสงเพชร
เด็กหญิงรัตมณี ชัยสมบุญ
เด็กหญิงรัมภ์รดำ อำจวิชัย
เด็กหญิงรินทรำย เที่ยงแท้
เด็กหญิงรินรดำ เรืองศรี
เด็กหญิงรุ่งไพลิน รุจิชำนนท์
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ขุนทองไทย
เด็กหญิงรุ่งรัศมี กองเกษไทย
นำงสำวรุจิรำ ธิติประเสริฐ

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
มัธยมวัดบึงทองหลำง
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
อรรถวิทย์
สมเด็จพิทยำคม
วังตะเคียนวิทยำคม
สุรศักดิ์วิทยำคม
นิคมวิทยำ
สระแก้ว
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สุรวิทยำคำร
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
สตรีวัดมหำพฤฒำรำม
เซนต์โยเซฟทิพวัล
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
เซตน์ฟรังซีสซำเวียร์ดอนแวนต์
สำรสำสน์วิเทศธนบุรี
วัดไทร (ถำวรพรหมำนุกล)
นำงรอง
ทีปังกรวิทยำพัตน์(ทวีวัฒนำ) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
พระหฤทัยนนทบุรี
โพธิสำรพิทยำกร
เทพศิรินทร์
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี
ปัญญำวิทย์
พนัสพิทยำคำร
ชลกันยำนุกูล
พระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์
อัสสัมชัญธนบุรี
สตรีวัดมหำพฤฒำรำม
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑
รัตนำธิเบศร์
มัธยมวัดนำยโรง
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จังหวัด
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กำฬสินธ์
ปรำจีนบุรี
ชลบุรี
ระยอง
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
สุรินทร์
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
ตรัง
ชลบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๒ ( ๓๓๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๗๓๖ - ๓๐๗๗๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๗๓๖
๑
๓๐๗๓๗
๒
๓๐๗๓๘
๓
๓๐๗๓๙
๔
๓๐๗๔๐
๕
๓๐๗๔๑
๖
๓๐๗๔๒
๗
๓๐๗๔๓
๘
๓๐๗๔๔
๙
๓๐๗๔๕
๑๐
๓๐๗๔๖
๑๑
๓๐๗๔๗
๑๒
๓๐๗๔๘
๑๓
๓๐๗๔๙
๑๔
๓๐๗๕๐
๑๕
๓๐๗๕๑
๑๖
๓๐๗๕๒
๑๗
๓๐๗๕๓
๑๘
๓๐๗๕๔
๑๙
๓๐๗๕๕
๒๐
๓๐๗๕๖
๒๑
๓๐๗๕๗
๒๒
๓๐๗๕๘
๒๓
๓๐๗๕๙
๒๔
๓๐๗๖๐
๒๕
๓๐๗๖๑
๒๖
๓๐๗๖๒
๒๗
๓๐๗๖๓
๒๘
๓๐๗๖๔
๒๙
๓๐๗๖๕
๓๐
๓๐๗๖๖
๓๑
๓๐๗๖๗
๓๒
๓๐๗๖๘
๓๓
๓๐๗๖๙
๓๔
๓๐๗๗๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงรุธิกำ แซ่หำญ
เด็กหญิงฤดีพิมล โสภำนวฤส
เด็กชำยลภัส ฉัตรจตุรภัทร
เด็กหญิงลลีญำ หลังมำศ
เด็กหญิงลักษิกำ เซ่งมำก
เด็กชำยวงศ์วริศ พงศ์ชัยภัทร
เด็กหญิงวชิรญำณ์ คงสิน
เด็กชำยวชิรวิชญ์ ลุนทอง
เด็กหญิงวชิรำ ศุภกิจวัฒนกุล
เด็กหญิงวชิรำภรณ์ อ่อนจันทร์
เด็กหญิงวณิชชำ บุญเฉลิมชัย
เด็กหญิงวนัชพร บัวเพ็ชร์
เด็กหญิงวนิดำ สำรชำติ
เด็กหญิงวรพัชชำ ปันนิตำชัย
เด็กหญิงวรรณกร มีประเสริฐศักดิ์
เด็กหญิงวรรณภำ ฮำร์รอน
เด็กหญิงวรรณษำ กรงทอง
เด็กหญิงวรรณษำ เมืองแก้ว
เด็กหญิงวรรณิศำ ศรีชัย
เด็กหญิงวรรษมน ดอนบันเทำ
นำงสำววรวินทร์ ออสันตินุตสกุล
เด็กหญิงวรัญญำ ชำชำนำญ
เด็กหญิงวรัญญำ ลอยกระโทก
เด็กหญิงวรัญดำ ชูกลิ่น
เด็กหญิงวรัทยำ เพียรกำร
เด็กชำยวรันพงศ์ อำจเดช
เด็กหญิงวรำงคณำ วงษ์ทองดี
เด็กหญิงวรำภรณ์ เป้พุฒ
เด็กหญิงวรำลี เรืองวงศ์โรจน์
เด็กหญิงวริฎฐำ พฤษำรักษ์
เด็กหญิงวริทยำ เนกขัมข์
เด็กหญิงวรินธร ภู่ถำวร
เด็กหญิงวริศรำ วัฒนศิริพงษ์
เด็กหญิงวริศรำ อำรีวงษ์
เด็กหญิงวริศรำภรณ์ บรรเทพ

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
ดอยสะเก็ดวิทยำคม
สกลวิทยำ
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร
แสงอรุณ
มีนประสำทวิทยำ
นครสวรรค์
วชิรธรรมสำธิต
โนนสูงศรีธำนี
ไชยฉิมพลีวิทยำคม
มัธยมวัดธำตุทอง
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
รำชินี
ขุขันธ์
สตรีศรีน่ำน
บูรณะศึกษำ
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
ปรำจิณรำษฎรอำรุง
หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ
วัดคลองครุ
แก่นนครวิทยำลัย
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
เทพลีลำ
ปทุมคงคำสมุทรปรำกำร
วีรสุนทร
กรพิทักษ์ศึกษำ
สุวรรณภูมิพิทยไพศำล
วิมุตยำรำมพิทยำกร
ปิยชำติพัฒนำ ๙
รำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย ๒
ภูเก็ตวิทยำลัย
บ้ำนหนองประดู่
สตรีสมุทรปรำกำร
สุรวิวัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
จอมสุรำงค์อุปถัมภ์
นวมินทรำชินูทิศ
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จังหวัด
เชียงใหม่
นครปฐม
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
ศรีสะเกษ
น่ำน
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
สงขลำ
สมุทรสำคร
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหำนคร
นครนำยก
กรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ต
ลพบุรี
สมุทรปรำกำร
นครรำชสีมำ
พระนครศรีอยุธยำ
สมุทรปรำกำร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๓ ( ๓๓๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๗๗๑ - ๓๐๘๐๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๗๗๑
๑
๓๐๗๗๒
๒
๓๐๗๗๓
๓
๓๐๗๗๔
๔
๓๐๗๗๕
๕
๓๐๗๗๖
๖
๓๐๗๗๗
๗
๓๐๗๗๘
๘
๓๐๗๗๙
๙
๓๐๗๘๐
๑๐
๓๐๗๘๑
๑๑
๓๐๗๘๒
๑๒
๓๐๗๘๓
๑๓
๓๐๗๘๔
๑๔
๓๐๗๘๕
๑๕
๓๐๗๘๖
๑๖
๓๐๗๘๗
๑๗
๓๐๗๘๘
๑๘
๓๐๗๘๙
๑๙
๓๐๗๙๐
๒๐
๓๐๗๙๑
๒๑
๓๐๗๙๒
๒๒
๓๐๗๙๓
๒๓
๓๐๗๙๔
๒๔
๓๐๗๙๕
๒๕
๓๐๗๙๖
๒๖
๓๐๗๙๗
๒๗
๓๐๗๙๘
๒๘
๓๐๗๙๙
๒๙
๓๐๘๐๐
๓๐
๓๐๘๐๑
๓๑
๓๐๘๐๒
๓๒
๓๐๘๐๓
๓๓
๓๐๘๐๔
๓๔
๓๐๘๐๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงวริษำ ตรีสังข์งำม
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ปุรำ
เด็กชำยวัชรำกรณ์ กำรินทร์
เด็กหญิงวันสุ เทพเกื้อ
เด็กหญิงวำริษำ นันท์จันทึก
เด็กหญิงวำสนำ สีนวน
เด็กหญิงวำสิตำ ชิ้นเจริญชัย
เด็กชำยวิจักษณ์ ขจรฤทธิ์เดชำ
เด็กหญิงวิจิตรบังอร เธียมวิจิตร
เด็กหญิงวิชิตำ เหล็กเพ็ชร์
เด็กชำยวิญญ์ สงวนดีกุล
เด็กหญิงวิภำพร พวงแก้ว
เด็กหญิงวิภำวี ปำนแสงเพ็ชร
เด็กหญิงวิมพ์วิภำ รอดศรีสมุทร
เด็กหญิงวิลำวัณย์ ปิ่นวิเศษ
เด็กหญิงวิลำวัลย์ ทองนพ
เด็กหญิงวิลำสินี กรอบสนิท
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ฤกษ์พูลทวีพร
เด็กหญิงวิศัลย์ศยำ สหกิจภิญโญ
เด็กหญิงวิสิฏฐิภำ เอียมนำม
เด็กชำยวีรพัฒน์ สุขสวรรค์
เด็กชำยวีรภำพ สมอำษำ
เด็กหญิงเวียนนำ กระจ่ำง
เด็กหญิงศรันยำ ศรีเมือง
เด็กชำยศรำวุฒิ เกษสุพันธ์
เด็กหญิงศรินญำรัตน์ วงษ์พันธรรม
เด็กหญิงศริยฉัตร ยืนนำน
เด็กหญิงศรีเพชร ดวงมณี
เด็กหญิงศรีวลี สุขนันตพงศ์
เด็กหญิงศวรรยำพร จงศิริรักษ์
เด็กหญิงศศลักษณ์ ศรีเทพ
เด็กหญิงศศิกำญ โชติชวำลกุล
เด็กหญิงศศิกำรต์ กรรมณี
เด็กหญิงศศิธร บุญท้วม
เด็กหญิงศศิธร มีแก้ว

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

สถำนศึกษำ
สตรีศรีสุริโยทัย
ประจันตรำษฎร์บำรุง
สำรสำสน์วิเทศรังสิต
พัทลุง
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
พระแท่นดงรังวิทยำคำร
พระโขนงพิทยำลัย
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร
นภสรณัฐนนท์
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ลพบุรี
เพลินพัฒนำ
รำชวินิตมัธยม
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑
สตรีนครสวรรค์
หนองหญ้ำไซวิทยำ
ปัญจทรัพย์
คณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี
เกตุพิชัยวิทยำ
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
ฤทธิยะวรรณำลัย
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย พิษณุโลก
ไตรมิตรวิทยำลัย
เด็กสกลนิมิตใหม่
เมืองพัทยำ ๑๑ (มัธยมสำธิตพัทยำ)
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
พระโขนงพิทยำลัย
บ้ำนคลองสิบสำม
สิริรัตนำธร
ตำกพิทยำคม
เพชรพิทยำคม
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ตรัง
พระหฤทัยนนทบุรี
ไชยฉิมพลีวิทยำคม
ประเทียบวิทยำทำน
บรบือ
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รวม ๓๕ คน
จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
ปทุมธำนี
พัทลุง
ปทุมธำนี
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
ปทุมธำนี
ลพบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
นครสวรรค์
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
สระบุรี
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
ตำก
เพชรบูรณ์
ตรัง
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
มหำสำรคำม

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๔ ( ๓๓๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๘๐๖ - ๓๐๘๔๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๘๐๖
๑
๓๐๘๐๗
๒
๓๐๘๐๘
๓
๓๐๘๐๙
๔
๓๐๘๑๐
๕
๓๐๘๑๑
๖
๓๐๘๑๒
๗
๓๐๘๑๓
๘
๓๐๘๑๔
๙
๓๐๘๑๕
๑๐
๓๐๘๑๖
๑๑
๓๐๘๑๗
๑๒
๓๐๘๑๘
๑๓
๓๐๘๑๙
๑๔
๓๐๘๒๐
๑๕
๓๐๘๒๑
๑๖
๓๐๘๒๒
๑๗
๓๐๘๒๓
๑๘
๓๐๘๒๔
๑๙
๓๐๘๒๕
๒๐
๓๐๘๒๖
๒๑
๓๐๘๒๗
๒๒
๓๐๘๒๘
๒๓
๓๐๘๒๙
๒๔
๓๐๘๓๐
๒๕
๓๐๘๓๑
๒๖
๓๐๘๓๒
๒๗
๓๐๘๓๓
๒๘
๓๐๘๓๔
๒๙
๓๐๘๓๕
๓๐
๓๐๘๓๖
๓๑
๓๐๘๓๗
๓๒
๓๐๘๓๘
๓๓
๓๐๘๓๙
๓๔
๓๐๘๔๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงศศิธร แยกกระโทก
เด็กหญิงศำวิกำ สำรำญไพบูลย์
เด็กชำยศิรเชษฐ์ กิติกรโรจนิภชภัทธิ์
เด็กหญิงศิรดำ จำตุรนต์รัศมี
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีสิงห์
เด็กชำยศิริชัย เป็นเสนำะ
เด็กชำยศิริณชั ติมัน
เด็กชำยศิริพล คำทรัพย์
เด็กชำยศิริมงคล บัวประเสริฐ
เด็กหญิงศิริรัตน์ พันกลัดสมบูรณ์
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประทุมชันธ์
เด็กหญิงศิริวรรณ พันธ์แก้ว
เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์ลอ
เด็กหญิงศิริวรรณ อินทร์สนิท
เด็กหญิงศิริวำรี โสมิตร
เด็กหญิงศิริโสภำ สินธุรักษ์
เด็กชำยศิวกร ชยำนันท์กุล
เด็กชำยศิวนำถ ชัยรุ่งภำคย์พิสิฐ
เด็กหญิงศิวนำถ เปรมทอง
เด็กหญิงศิวรำ ชำวเชื้อ
เด็กหญิงศุกลภัทร ภูคะสินธ์
เด็กหญิงศุจิภำ จินดำดำรงเวช
เด็กชำยศุภกร คำผุย
เด็กชำยศุภณัฐ สถิรวิกรำนต์
เด็กชำยศุภวิชญ์ แก้วสังข์
เด็กหญิงศุภวิภำ อันชำนำญ
เด็กหญิงศุภัศสร สมท่ำ
เด็กหญิงศุภิสรำ ชินวงษ์
เด็กหญิงศุภิสรำ นำแสดง
เด็กหญิงศุภิสรำ อำยุปัน
เด็กชำยสถำพร ศรีบัวบำน
เด็กชำยสธน มัสวรรค์
เด็กชำยสมชำย พุฒเพ็ง
เด็กหญิงสมิตรำ พัฒนธำรทิพย์
เด็กชำยสรวิชญ์ โชคบำรุงศิลป์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
บ้ำนหนองหิน
ท่ำนผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดำ
เตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ลพบุรี
ปทุมคงคำ
สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
สุคนธีรวิทย์
วัดคลองครุ
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรนนทบุรี
สุวรำแพนลันนลำพิทยำคม
รำชินีบูรณะ
อินทร์บุรี
มัธยมวัดสุทธำรำม
เทพศรินทร์ สมุทรปรำกำร
แสงทองวิทยำ
บดินทรเดชำ
กำญจนำนุเครำะห์
อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
ปรำจิณรำษฎรอำรุง
เกตุพิชัยวิทยำ
วัดสระเกศ
เทพศิรินทร์
มัธยมวัดดำวคนอง
แก่นนครวิทยำลัย
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สรรพำวุธวิทยำ
สำมัคคีวิทยำคม
สำธิตกรุงเทพธนบุรี
มัธยมสังคีตวิทยำ
อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
นครรำชสีมำ
ตำก
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
ลพบุรี
กรุงเทพมหำนคร
เชียงใหม่
ชลบุรี
นครปฐม
สมุทรสำคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
สิงห์บุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
สงขลำ
นนทบุรี
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
สระบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เชียงรำย
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
รำชบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๕ ( ๓๔๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๘๔๑ - ๓๐๘๗๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๘๔๑
๑
๓๐๘๔๒
๒
๓๐๘๔๓
๓
๓๐๘๔๔
๔
๓๐๘๔๕
๕
๓๐๘๔๖
๖
๓๐๘๔๗
๗
๓๐๘๔๘
๘
๓๐๘๔๙
๙
๓๐๘๕๐
๑๐
๓๐๘๕๑
๑๑
๓๐๘๕๒
๑๒
๓๐๘๕๓
๑๓
๓๐๘๕๔
๑๔
๓๐๘๕๕
๑๕
๓๐๘๕๖
๑๖
๓๐๘๕๗
๑๗
๓๐๘๕๘
๑๘
๓๐๘๕๙
๑๙
๓๐๘๖๐
๒๐
๓๐๘๖๑
๒๑
๓๐๘๖๒
๒๒
๓๐๘๖๓
๒๓
๓๐๘๖๔
๒๔
๓๐๘๖๕
๒๕
๓๐๘๖๖
๒๖
๓๐๘๖๗
๒๗
๓๐๘๖๘
๒๘
๓๐๘๖๙
๒๙
๓๐๘๗๐
๓๐
๓๐๘๗๑
๓๑
๓๐๘๗๒
๓๒
๓๐๘๗๓
๓๓
๓๐๘๗๔
๓๔
๓๐๘๗๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยสรวิชญ์ พรโชติทวีรัตน์
เด็กหญิงสรวีย์ ณ บำงช้ำง
เด็กชำยสรศักดิ์ เหมือนด้วง
เด็กหญิงสรัลชนำ คมวัชพงศ์
เด็กหญิงสรัลชนำ พระพรหม
เด็กหญิงสรำลัย ปิ่นเรือน
เด็กหญิงสรียำมณี สิทธิพัชร์ลภำ
เด็กหญิงสโรชำ สนิทรำษฎร์
เด็กหญิงสโรชินี สุภำโภชน์
เด็กหญิงสลิณำ จินตวิจิต
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญสอน
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญสอน
เด็กหญิงสวรินทร์ ถือแก้ว
เด็กหญิงสวิชญำ เกิดลำภ
เด็กหญิงสหกำนต์ธีรำ สังขำว
เด็กชำยสหรัฐ สุวรรณปลั่ง
เด็กชำยสหัสพัฒน์ จันอุไร
เด็กหญิงสำรนิช แก้วนพรัตน์
เด็กหญิงสำริศำ ปกรณ์ธนัช
เด็กหญิงสำริศำ ปัญญำรักษำกุล
เด็กหญิงสำริศำ สว่ำงศรี
เด็กหญิงสำวิตตรี เดชเจริญ
เด็กชำยสิทธิศักดิ์ สำยน้ำน่ำน
เด็กหญิงสินินำฏ แสงกระจ่ำง
เด็กหญิงสิปำง สันติมำกูล
เด็กหญิงสิรภัทร เพ็งภำค
เด็กชำยสิรวิชญ์ แจ่มจำรัส
เด็กหญิงสิรำวรรณ บำงตำ
เด็กหญิงสิรำวรรณ บำงตำ
เด็กหญิงสิริกัญญำ เครือคำ
เด็กหญิงสิริชันษำ แก้วสมนึก
เด็กหญิงสิริณภัทร สุทธิรักษ์
เด็กหญิงสิริน สำระกุล
เด็กหญิงสิริรัตน์ ตั้งเจริญพำนิชย์
เด็กหญิงสิริรัตน์ สกุลนำ

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
เลิศหล้ำ ถนนเกษตร-นวมินทร์
สุขเจริญผล
โนนสูงศรีธำนี
นครสวรรค์
รัตนำธิเบศร์
มัธยมวัดสุทธำรำม
รำชวินิตบำงแคปำนขำ
นิคมวิทยำ
มัธยมวัดหนองจอก
ศึกษำนำรี
หำดใหญ่วิทยำ
หำดใหญ่วิทยำลัย
หัวหิน
สันติรำษฎร์วิทยำลัย
สตรีสิริเกศ
กบินทร์วิทยำ
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
กรพิทักษ์ศึกษำ
บุญวัฒนำ
สุรำษฎร์ธำนี
ปทุมคงคำ
ตำกพิทยำคม
เทศบำล ๓ (ยมรำชสำมัคคี)
สระบุรีวิทยำคม
เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
นิคมสร้ำงตนเอง จังหวัดระยอง
นิคมสร้ำงตนเอง จังหวัดระยอง ๘
มัธยมวัดธำตุทอง
บูรณะศึกษำ
มอ.วิทยำนุสรณ์
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
แม่พระฟำติมำ
ประจันตรำษฎร์บำรุง

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
นครรำชสีมำ
นครสวรรค์
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
สงขลำ
ประจวบคิรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร
ศรีสะเกษ
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ต
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
สุรำษฎร์ธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ตำก
นครรำชสีมำ
สระบุรี
รำชบุรี
ระยอง
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๖ ( ๓๔๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๘๗๖ - ๓๐๙๑๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๘๗๖
๑
๓๐๘๗๗
๒
๓๐๘๗๘
๓
๓๐๘๗๙
๔
๓๐๘๘๐
๕
๓๐๘๘๑
๖
๓๐๘๘๒
๗
๓๐๘๘๓
๘
๓๐๘๘๔
๙
๓๐๘๘๕
๑๐
๓๐๘๘๖
๑๑
๓๐๘๘๗
๑๒
๓๐๘๘๘
๑๓
๓๐๘๘๙
๑๔
๓๐๘๙๐
๑๕
๓๐๘๙๑
๑๖
๓๐๘๙๒
๑๗
๓๐๘๙๓
๑๘
๓๐๘๙๔
๑๙
๓๐๘๙๕
๒๐
๓๐๘๙๖
๒๑
๓๐๘๙๗
๒๒
๓๐๘๙๘
๒๓
๓๐๘๙๙
๒๔
๓๐๙๐๐
๒๕
๓๐๙๐๑
๒๖
๓๐๙๐๒
๒๗
๓๐๙๐๓
๒๘
๓๐๙๐๔
๒๙
๓๐๙๐๕
๓๐
๓๐๙๐๖
๓๑
๓๐๙๐๗
๓๒
๓๐๙๐๘
๓๓
๓๐๙๐๙
๓๔
๓๐๙๑๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงสิริวิมล เพชรทะเล
เด็กชำยสิวิกรมณ์ โนคำ
เด็กหญิงสีลัญจำ กลั่นกลิ่น
เด็กหญิงสุกฤตำ จันทรประเสริฐ
เด็กหญิงสุกัญญำ เสนดอน
เด็กชำยสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ
เด็กหญิงสุขุมำภรณ์ เหมือนวงศ์ธรรม
เด็กหญิงสุชัญญำ คงศรี
เด็กหญิงสุชิตำ บุญโนนแต้
เด็กหญิงสุฑำมำศ ใจรัมย์
เด็กหญิงสุดำทิพย์ พันโสรี
เด็กหญิงสุดำลักษ์ อำจณรงค์
เด็กหญิงสุตำภัทร พุดน้อย
เด็กหญิงสุทธิ์ชนัญญำ อุดมพันธุ์
เด็กหญิงสุทธิดำ พรมแก้ว
เด็กชำยสุทธิพงศ์ วรแสงศรีจำเริญ
เด็กหญิงสุธำวัลย์ พิพิธภัณฑ์
เด็กหญิงสุปรียำ ศฺริพรหมสมบัติ
เด็กหญิงสุพิชฌำย์ นภำสวัสดิ์
เด็กหญิงสุพิชฌำย์ เล็งวัฒนำกิจ
เด็กหญิงสุภนิช ณ น่ำน
เด็กหญิงสุภำณี มงคลชัยทรัพย์
เด็กหญิงสุภำพร นิยมเขต
เด็กหญิงสุภำพร ปรำงสร
เด็กหญิงสุภำวรรณ สุขสมบูรณ์
เด็กหญิงสุภิชชำ ไถ้เงิน
นำยสุภิรัฐ รัตนพันธ์
เด็กหญิงสุมลทิพย์ กรุดไทย
เด็กหญิงสุมัชฌิมำ ชื่นจิตต์
เด็กชำยสุรทิน เสมำรัมย์
เด็กชำยสุรพงษ์ ดำวลำย
เด็กชำยสุรมิศ บุญสม
เด็กหญิงสุรัสวดี ดีนก
เด็กหญิงสุรัสวดี ไทยวัฒนำ
เด็กหญิงสุรำงค์พิมล สิทธิจรรยำวิไล

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

สถำนศึกษำ
บุญวัฒนำ
เทพศรินทร์ สมุทรปรำกำร
เฉลิมขวัญสตรี
ดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
อนุบำลวังลมบูรณ์
พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
รำชินีบูรณะ
กุยบุรีวิทยำ
ดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
หนองหญ้ำไซวิทยำ
วิมุตยำรำมพิทยำกร
คลองใหญ่วิทยำคม
สตรีนนทบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มัธยมวัดสิงห์
วัดสุทธิวรำรำม
สกลรำชวิทยำนุกูล
คณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี
รำชินี
เขมะสิริอนุสสรณ์
อัสสัมชัญธนบุรี
เกตุพิชัยวิทยำ
โพธิ์ทอง "จินดำมณี"
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี
จอมสุรำงค์อุปถัมภ์
ปรำจิณรำษฎรอำรุง
เบญจมรำชูทิศ
รัตนำธิเบศร์
สุรศักดิ์มนตรี
เขำทรำยทับคล้อพิทยำ
มัธยมวัดธำตุทอง
แสงทองวิทยำ
รำชวินิตบำงแก้ว
ปทุมคงคำสมุทรปรำกำร
บำงปะกอกวิทยำคม
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รวม ๓๕ คน
จังหวัด
นครรำชสีมำ
สมุทรปรำกำร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
เพชรบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ตรำด
นนทบุรี
เชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สกลนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
อ่ำงทอง
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยำ
ปรำจีนบุรี
นครศรีธรรมรำช
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
พิจิตร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๗ ( ๓๔๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๙๑๑ - ๓๐๙๔๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๙๑๑
๑
๓๐๙๑๒
๒
๓๐๙๑๓
๓
๓๐๙๑๔
๔
๓๐๙๑๕
๕
๓๐๙๑๖
๖
๓๐๙๑๗
๗
๓๐๙๑๘
๘
๓๐๙๑๙
๙
๓๐๙๒๐
๑๐
๓๐๙๒๑
๑๑
๓๐๙๒๒
๑๒
๓๐๙๒๓
๑๓
๓๐๙๒๔
๑๔
๓๐๙๒๕
๑๕
๓๐๙๒๖
๑๖
๓๐๙๒๗
๑๗
๓๐๙๒๘
๑๘
๓๐๙๒๙
๑๙
๓๐๙๓๐
๒๐
๓๐๙๓๑
๒๑
๓๐๙๓๒
๒๒
๓๐๙๓๓
๒๓
๓๐๙๓๔
๒๔
๓๐๙๓๕
๒๕
๓๐๙๓๖
๒๖
๓๐๙๓๗
๒๗
๓๐๙๓๘
๒๘
๓๐๙๓๙
๒๙
๓๐๙๔๐
๓๐
๓๐๙๔๑
๓๑
๓๐๙๔๒
๓๒
๓๐๙๔๓
๓๓
๓๐๙๔๔
๓๔
๓๐๙๔๕
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงสุวรรธนำ นำสูง
เด็กหญิงสุวิมล จันทชำรี
เด็กชำยแสน วิสำละ
เด็กหญิงหงษ์สิรี วินะยะวำรี
เด็กหญิงหทัยณัฐ สินธุวโรจน์
เด็กหญิงหัทยำ จันสำ
เด็กหญิงเหมือนฝัน เชื่อมชิต
เด็กชำยอกฤษฎ์ หนูแก้ว
เด็กหญิงอชิรญำ เหมทำนนท์
เด็กหญิงอชิรญำ ศิริโสภนำ
เด็กหญิงอชิรญำณ์ เตำลำนนท์
เด็กหญิงอชิรญำณ์ วรทิพย์นรำกร
เด็กชำยอดิศร กลมเกลียว
เด็กชำยอดิศร ชวยกระจ่ำง
เด็กหญิงอทิชำ เมฆวิมำนลอย
เด็กหญิงอธิชำ ศรีโพธิ์กลำง
เด็กชำยอธิติ ดวงแก้ว
เด็กชำยอธิเมศร์ เดชอดุลย์วัฒน์
เด็กหญิงอนัญญำ ไชยบุณยำกร
เด็กชำยอนันตชัย ชูสวัสดิ์
เด็กชำยอนุกูล มูลตรีประถม
เด็กหญิงอพินญำ สีเทียนสุก
เด็กหญิงอภัสรำ สุขสนอง
เด็กหญิงอภิชญำ พิมพ์จันทร์
เด็กหญิงอภิชญำ เพียงใหม่
เด็กชำยอภิชำติ ศรีบุญ
เด็กหญิงอภิญญำ บุญเสนอ
เด็กหญิงอรทัย ดวงบุบผำ
เด็กหญิงอรปรียำ ชูสม
เด็กหญิงอรพรรณ แก้วแววนำม
เด็กหญิงอรพิน กิจเครือ
เด็กชำยอรรฆพล จันทร์อ้น
เด็กหญิงอรวรรณ ธรรมเมตตำ
เด็กหญิงอรวิชญำ จุ๊สมบัติ
เด็กหญิงอรวินท์ โกสินทร์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
พนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ"
มัธยมวัดสิงห์
หัวหิน
สุรำษฎร์ธำนี
กสิณธรอำคำเดมี่
กวงฮั้ว
บ้ำนหนองชุมพล
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
กำญจนำนุเครำะห์
ชิโนรสวิทยำลัย
นำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพมหำนคร
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
ประจวบคิรีขันธ์
สุรำษฎร์ธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
เพชรบุรี
เพชรบุรี
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทำลัยรำชภัฏพระนคร สกอ
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร
สตรีนครสวรรค์
นครสวรรค์
ธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม
ปทุมธำนี
วัดรำชบพิธ
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปรำกำร
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
ปทุมธำนี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ
กำญจนบุรี
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลำบมัธยม) นครปฐม
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี ปทุมธำนี
ชลกันยำนุกูล
ชลบุรี
เทพศรินทร์ นนทบุรี
นนทบุรี
สันติรำษฎร์วิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
ศึกษำนำรี
กรุงเทพมหำนคร
สมเด็จพิทยำคม
กำฬสินธ์
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหำนคร
รัตนรำษฎร์บำรุง
รำชบุรี
สวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี
นนทบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธำนี
วัดทรงธรรม
สมุทรปรำกำร
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี ปทุมธำนี
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๘ ( ๓๔๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๙๔๖ - ๓๐๙๘๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๙๔๖
๑
๓๐๙๔๗
๒
๓๐๙๔๘
๓
๓๐๙๔๙
๔
๓๐๙๕๐
๕
๓๐๙๕๑
๖
๓๐๙๕๒
๗
๓๐๙๕๓
๘
๓๐๙๕๔
๙
๓๐๙๕๕
๑๐
๓๐๙๕๖
๑๑
๓๐๙๕๗
๑๒
๓๐๙๕๘
๑๓
๓๐๙๕๙
๑๔
๓๐๙๖๐
๑๕
๓๐๙๖๑
๑๖
๓๐๙๖๒
๑๗
๓๐๙๖๓
๑๘
๓๐๙๖๔
๑๙
๓๐๙๖๕
๒๐
๓๐๙๖๖
๒๑
๓๐๙๖๗
๒๒
๓๐๙๖๘
๒๓
๓๐๙๖๙
๒๔
๓๐๙๗๐
๒๕
๓๐๙๗๑
๒๖
๓๐๙๗๒
๒๗
๓๐๙๗๓
๒๘
๓๐๙๗๔
๒๙
๓๐๙๗๕
๓๐
๓๐๙๗๖
๓๑
๓๐๙๗๗
๓๒
๓๐๙๗๘
๓๓
๓๐๙๗๙
๓๔
๓๐๙๘๐
๓๕

ชื่อ - สกุล
เด็กชำยอรุณ โชติอนุพงศ์กุล
เด็กหญิงอรุณรุ่ง ทองมูล
เด็กหญิงอรุณรุ่ง ทองมูล
เด็กหญิงอลิชำ จิรเจริญเวศน์
เด็กหญิงอลินตำ สิงห์คำหำญ
เด็กหญิงออณอนงค์ ธีระวุฒิ
เด็กชำยอัครินทร์ ทองไม้
เด็กหญิงอัจจิมำ ชิดอินทร์
เด็กหญิงอัจฉรำ แซ่เจียง
เด็กหญิงอัจฉริยำ อำรี
เด็กหญิงอัญชิษฐำ ช่วยแก้ว
เด็กหญิงอัญมณี ภูกองไชย
เด็กชำยอันดำ ไปมำ
เด็กชำยอับดุลลอฮ์ นุชบุษบำ
เด็กหญิงอำทิตติยำ สืบสหกำร
เด็กหญิงอำทิตยำ เกลี้ยงเกลำ
เด็กหญิงอำทิตยำ วัฒนสังสุทธิ์
เด็กหญิงอำทิตยำ อุ่นโอสถ
เด็กหญิงอำทิมำ สนั่นวงษ์สังข์
เด็กหญิงอำภำกร แซ่หลอ
เด็กหญิงอำรดำ ทิพย์เพ็ง
เด็กหญิงอำรียำ โชตินอก
เด็กหญิงอำรียำ ทองสุข
เด็กหญิงอำรีรัตน์ ชินหัวดง
เด็กหญิงอำรีรัตน์ สนหล๊ะ
เด็กหญิงอิงกลิด เส็งเจริญ
เด็กหญิงอินทริกำ บุญมี
เด็กชำยอินทัช ปิ่นมณี
เด็กหญิงอินทิรำ เบญจวรรณ
เด็กหญิงอิศรำภรณ์ อักษร
เด็กหญิงอุดมพร พ่วงมำก
เด็กหญิงอุทุมพร เปี่ยมทองคำ
เด็กชำยอุเทน อุลิศ
เด็กหญิงอูษำคเนย์ ม่วงแก้ว
เด็กชำยเอกลักษณ์ ชูวงศ์

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

รวม ๓๕ คน

สถำนศึกษำ
ท่ำนผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดำ
นิคมสร้ำงตนเอง จังหวัดระยอง
นิคมสร้ำงตนเอง จังหวัดระยอง ๘
นภสรณัฐนนท์
แก่นนครวิทยำลัย
ทีปังกรวิทยำพัตน์(ทวีวัฒนำ) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สตรีสิริเกศ
วัดไร่ขิงวิทยำ
วัดอินทำรำม
ธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม
พนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ"
ยำงตลำดยวิทยำคำร
ไชยฉิมพลีวิทยำคม
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหิน
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล
พระตำหนักสวนกุหลำบ
เลิศหล้ำ ถนนกำญจนำภิเษก
ธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม
รำชวินิต
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร
ดอยสะเก็ดวิทยำคม
หนองหญ้ำไซวิทยำ
วัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อุปถมภ์
สหศำสตร์วิทยำคำร
โยธินบูรณะ
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
สำมเสนวิทยำลัย
วัดทรงธรรม
สหศำสตร์วิทยำคำร
โพธิ์ทอง "จินดำมณี"
รำชวินิตบำงแคปำนขำ
ศีลำจำรพิพัฒน์
วิสุทธรังษี
ทวีธำภิเศก
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จังหวัด
ตำก
ระยอง
ระยอง
ปทุมธำนี
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
ศรีสะเกษ
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
ฉะเชิงเทรำ
กำฬสินธ์
กรุงเทพมหำนคร
ประจวบคิรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
เชียงใหม่
สุพรรณบุรี
สมุทรสำคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
สงขลำ
อ่ำงทอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
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ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๗ ( ๔๒๑ ) เลขประจำตัวสอบ ๓๐๙๘๑ - ๓๒๐๒๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๓๐๙๘๑
๑
๓๐๙๘๒
๒
๓๐๙๘๓
๓
๓๐๙๘๔
๔
๓๐๙๘๕
๕
๓๐๙๘๖
๖
๓๒๐๐๑
๗
๓๒๐๐๒
๘
๓๒๐๐๓
๙
๓๒๐๐๔
๑๐
๓๒๐๐๕
๑๑
๓๒๐๐๖
๑๒
๓๒๐๐๗
๑๓
๓๒๐๐๘
๑๔
๓๒๐๐๙
๑๕
๓๒๐๑๐
๑๖
๓๒๐๑๑
๑๗
๓๒๐๑๒
๑๘
๓๒๐๑๓
๑๙
๓๒๐๑๔
๒๐
๓๒๐๑๕
๒๑
๓๒๐๑๖
๒๒
๓๒๐๑๗
๒๓
๓๒๐๑๘
๒๔
๓๒๐๑๙
๒๕
๓๒๐๒๐
๒๖
๓๒๐๒๑
๒๗
๓๒๐๒๒
๒๘
๓๒๐๒๓
๒๙
๓๒๐๒๔
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงเอลิกำ แฝงสมบัติ
เด็กหญิงเอื้อมพร โมนขุนทด
เด็กชำยโอบกิจ เอสุจินต์
เด็กหญิงไอลดำ ขำวสกณี
เด็กหญิงฮำนำนีย์ หลีเส็น
เด็กชำยฮำริส หมะหนุด
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองยอด
เด็กหญิงกัญญำวีร์ ประสงค์แก้ว
เด็กหญิงขจำรินทร์ สว่ำงศรี
เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีสุข
เด็กชำยชญำนิษฐ์ โอทอง
เด็กหญิงชนำดำ อุระวัฒนพันธุ์
เด็กชำยชนินทร์ ดิสโร
เด็กหญิงชมฟ้ำ ดวงชำทม
เด็กชำยณัฏฐกิตติ์ กอบประเสริญกุล
เด็กหญิงณัฐนิช แซ่โง้ว
เด็กหญิงณิชำภัทร จูงวงษ์สุข
เด็กหญิงทอฝัน พรรณศิริ
เด็กชำยธนัชญำ คำลำด
เด็กหญิงธันชนนธร์ ใบตระกูล
เด็กหญิงธิติวรดำ ชื่นนคร
เด็กหญิงปลำยตะวัน นิยมนำ
เด็กหญิงพัชรินทร์ วิวัทนำกูล
เด็กหญิงพิมพ์ฝัน อภินันทโน
เด็กหญิงศิริภัสสร รอดสุวรรณ์
เด็กชำยสรวิชญ์ แตงแก้ว
เด็กหญิงสรีพร เพ็ชรหอม
เด็กหญิงสุประพำฬ ไหนำค
เด็กหญิงสุภัทรำ โนนสว่ำง
เด็กหญิงอันน์ธิตรำ โพธิ์นิล
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รวม ๓๐ คน

สถำนศึกษำ
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระรำชูปถัมภ์ฯ
มำบตำพุดพันพิทยำคำร
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นภสรณัฐนนท์
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช
อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
วัดท้องคุ้ง
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ๑
พรตพิทยพยัต
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
สำมเสนวิทยำลัย
ยุวทูตศึกษำ
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

จังหวัด

สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ

นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ยุวทูตศึกษำ
วัดท้องคุ้ง
ยุวทูตศึกษำ
พรตพิทยพยัต
โนนสูงศรีธำนี
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ๑
สำมเสนวิทยำลัย
โนนสูงศรีธำนี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
วัดท้องคุ้ง
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ

พรตพิทยพยัต
ปรำจิณรำษฎรอำรุง
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ปรำจีนบุรี
ระยอง
นครนำยก
ปทุมธำนี
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
ชลบุรี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
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