ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๒๙ ( ๔๒๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๐๐๑ - ๔๐๐๓๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
นำยกกกร กิจดี
นำงสำวกชกร กระแสบัว
นำงสำวกชกร ขำรัมย์
นำงสำวกชกร ธรรมวรำภรณ์
นำงสำวกชพร ใจจะดี
นำงสำวกชพรรณ หอมหวลดี
นำงสำวกตัญชลี จักรคำ
นำยกนก อริยะพัฒนกุล
นำงสำวกนกวรรณ แก้วประเสริฐ
นำงสำวกนกวรรณ สำบุญ
นำงสำวกนกวรรณ สำริพันธ์
นำยกนกวรรณ สีหนำทธัญญ
นำงสำวกนกอร ชำวชำยโขง
นำงสำวกนิตฐำ ขำชัยภูมิ
นำงสำวกมลฉัตร ดนตรี
นำงสำวกมลชนก เรืองทิพย์
นำงสำวกมลชนก อินมูนน้อย
นำงสำวกมลพรรณ เสนแสนยำ
นำงสำวกมลลักษณ์ ผดุงกิจ
นำงสำวกมลลักษณ์ วำริกันธ์วรกุล
นำงสำวกมลวรรณ เหี้ยมหำญ
นำยกรกช เจียมสง่ำ
นำงสำวกรกนก ผมประทุม
นำยกรกมล ทองหุ้ม
นำงสำวกรณทยำ อิสโร
นำงสำวกรรณิกำร์ เกำะกลำง
นำงสำวกรรณิกำร์ ใจหำย
นำงสำวกรรณิกำร์ ทรัพย์ประเสริฐ
นำงสำวกรรธิมำ แก้วเจริญ
นำยกรวิชญ์ พันพลูวงษ์
นำงสำวกรวิภำ ปินะถำ
นำงสำวกฤตณัฐ กุศลสวัสดิ์
นำงสำวกฤติกำ เชื้อเฉลิม
นำยกฤษฎิ์ รัตนบัณฑิต
นำยกฤษฏิ์ เอื้ออุดมเจริญชัย

สถำนศึกษำ
จังหวัด
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
โคกสำโรงวิทยำ
ลพบุรี
ศรีสะเกษวิทยำลัย
ศรีสะเกษ
สำรสำสน์วิเทศธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สตรีศรีน่ำน
น่ำน
รำชินี
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
ศีลำจำรพิพัฒน์
กรุงเทพมหำนคร
เกำะโพธิ์ถ้วยงำมวิทยำ
ชลบุรี
สำมเสนวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
วัดสระเกศ
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมวัดดำวคนอง
กรุงเทพมหำนคร
เทศบำลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชำสรรค์)
สุโขทัย
สตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหำนคร
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
กสิณธรอำคำเดมี่
กรุงเทพมหำนคร
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
รำชบุรี
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สมุทรปรำกำร
ท่ำตะโกพิทยำคม
นครสวรรค์
วัดรำชบพิธ
กรุงเทพมหำนคร
สุรศักดิ์วิทยำคม
ชลบุรี
เขำใหญ่พิทยำคม
นครรำชสีมำ
ลำซำล
กรุงเทพมหำนคร
กุยบุรีวิทยำ
ประจวบคีรีขันธ์
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ดรุณำรำชบุรี
รำชบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
เพชรละครวิทยำ
เพชรบูรณ์
สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
สำรคำม
สำรสำสน์วิเทศ เชียงใหม่
เชียงใหม่
บ้ำนค่ำย
ระยอง
เบญจมรำชูทิศ
นครศรีธรรมรำช
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๐ ( ๔๒๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๐๓๖ - ๔๐๐๗๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
นำงสำวกฤษณำ แสงอินทร์
เด็กชำยกฤษดำ คำศรีสุข
นำงสำวกวินทร ผิวผ่อง
นำงสำวกวินนำถ เมฆรุ่งโรจน์
นำงสำวกวินภัค ยังเจริญ
นำยกวินวัตร เจริญสุข
นำยกอบพงษ์ อภิชนชิต
นำงสำวกัญจนำ แม่นแท้
นำงสำวกัญญ์ณัชชำ ทองบำง
นำงสำวกัญญ์ปวีณ เลิศสิทธิชัย
นำงสำวกัญญ์พิสำ เกียรติมรศิริ
นำงสำวกัญญำณัฐ ชัยอนงค์
นำงสำวกัญญำณัฐ โพธิ์สุวรรณ
นำงสำวกัญญำณัฐ ลับเหลี่ยม
นำงสำวกัญญำปวีร์ อิสระวิทยะชัย
นำงสำวกัญญำรักษ์ เกตุขำว
นำงสำวกัญญำรัตน์ ทอนนุสะ
นำงสำวกัญญำรัตน์ บัวผัด
นำงสำวกัญญำวีร์ เวชพันธ์
นำงสำวกัญญำวีร์ เหลำคม
นำงสำวกัญฐมณี ซังทอง
นำงสำวกัญน์อมล เกษมสำนต์
นำงสำวกัญสพัฒน์ จงประสิทธิ์กุล
นำงสำวกันตติชำ เพียรเจริญ
นำยกันตวิชญ์ สุนทรำ
นำงสำวกันยำรัตน์ โพธิ์ศรี
นำงสำวกัลยกร ทองจันทร์
นำงสำวกัลยรัตน์ หำญเวช
นำงสำวกัลยำลักษณ์ นำมบุรี
นำงสำวกำญจนำรี โพธิ์สง่ำ
นำงสำวกำนต์ธิดำ จริตพจน์
นำงสำวกำนต์ธิดำ มำลัยรัตน์
นำงสำวกำนต์สินี สังฆะมงคลกิจ
นำงสำวกำนติญำ เดชะวงค์
นำงสำวกิ่งกำญจน์ นำมวิจิตร

สถำนศึกษำ
มัธยมพัชรกิติยำภำ ๒ กำแพงเพชร
วัดสุทธิวรำรำม
สุรศักดิ์มนตรี
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
สวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี
มำร์มำร่ำ จินดำมณี
ชุมแสงชนูทิศ
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ
วัดหลวงวิทยำ
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (มัธยม)
สตรีวัดมหำพฤฒำรำม
เทศบำลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชำสรรค์)
สำรสำสน์วิเทศ เชียงใหม่
ขลุงรัชดำภิเษก
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล
บ้ำนไร่พิทยำคม
พนัสพิทยำคำร
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ชลกันยำนุกูล
รำชวินิตบำงแก้ว
สุคนธีรวิทย์
เทพนำรี
มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ
เทพศิรินทร์
ฤทธิณรงค์รอน
บำงปะกอกวิทยำคม
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ผดุงนำรี
สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
จอมสุรำงค์อุปถัมภ์
สวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี
ตรำษตระกำลคุณ
ชลกันยำนุกูล
มีนประสำทวิทยำ
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จังหวัด
กำแพงเพชร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
รำชบุรี
ศรีสะเกษ
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
เชียงใหม่
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
ชลบุรี
สมุทรปรำกำร
นครปฐม
แพร่
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ชัยภูมิ
มหำสำรคำม
พะเยำ
พระนครศรีอยุธยำ
นนทบุรี
ตรำด
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๑ ( ๔๒๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๐๗๑ - ๔๐๑๐๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
นำยกิตติธัช วงศ์ชิตมนัส
นำยกิตติพิชญ์ เชำวน์ไวย
นำงสำวกิตติยำ เปลี่ยนเอก
นำงสำวกิตติยำ ไมล์หรือ
นำยกิติธัช พรหมณี
นำยกิติพงษ์ แซ่จำง
นำงสำวกิติมำ ทองประภำ
นำยกิติศักดิ์ ภูเขียว
นำงสำวกุลจิตตำ จันสุข
นำงสำวกุลธิดำ จำรุรัตนำนนท์
นำงสำวกุลพัศอรณ์ กิตติพงศ์ธร
นำงสำวกุลวดี หิรัญ
นำงสำวกุลสตรี ธีรพงศ์
นำงสำวกุลิสรำ กำรฟุ้ง
นำงสำวกุลิสรำ ชิณภำ
นำงสำวเกตุศิริ บุญดวง
นำงสำวเกวลิน ถนอมทอง
นำยเกำมศักดิ์ อุ่นแก้ว
นำยเกียรติวุฒิ บุญหนุน
นำงสำวขนิษฐำ อังวัชรปรำกำร
นำยขวัญ ดำวเรือง
นำยขวัญชัย มะโนศรี
นำงสำวขวัญดี พุฒบรรจง
นำงสำวขวัญปรียำ อนุกูล
นำงสำวขวัญรัตน์ มั่งจิตร
นำยขิตตฬำ สุวรรณมำโจ
นำงสำวเขมจิรำ โกมลฐิตินันท์
นำงสำวเขมิกำ อยู่ในธรรม
นำยคชำ สุขเจริญเมือง
นำยคฑำทอง อิทธิพรนุสนธิ
นำยคมกริช บุญข่ำย
นำงสำวครองขวัญ คำจันทร์ลำ
นำงสำวครองพร ตันติกุลวิจิตร
นำงสำวครีษฐำ ติณวัฒนำนนท์
นำงสำวคำแก้ว นำจันทร์

สถำนศึกษำ
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
สกลรำชวิทยำนุกูล
สำมัคคีวิทยำคม
เสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล"
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร
ไชยฉิมพลีวิทยำคม
ศีขรภูมิพิสัย
สำธิตมัธยม มรภ.พระนครศรีอยุธยำ
สตรีศรีสุริโยทัย
พระหฤทัย นนทบุรี
อุทัยวิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยรเนศวร
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์
สิรินธร
ปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร
เบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
หล่มสักวิทยำคม
ศรียำภัย
ดัดดรุณี
วัดรำชโอรส
ศีขรภูมิพิสัย
เทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี
เตรียมอุดมศึกษำ
สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต
ศึกษำนำรีวิทยำ
สำรสำสน์วิเทศธนบุรี
บำงปะหัน
นวมินทรำชินูทิศ

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สกลนคร
เชียงรำย
สระบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สุรินทร์
พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
อุทัยธำนี
พิษณุโลก
บุรีรัมย์
สุรินทร์
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบูรณ์
ชุมพร
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
สุรินทร์
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พระนครศรีอยุธยำ
สมุทรปรำกำร
มัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร
ศรีสะเกษวิทยำลัย
ศรีสะเกษ
มหิดลวิทยำนุสรณ์
นครปฐม
สุรวิวัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
นครรำชสีมำ
รำชวินิตบำงแคปำนขำ
กรุงเทพมหำนคร
รำชวินิต
นนทบุรี
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๒ ( ๔๒๖ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๑๐๖ - ๔๐๑๔๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๑๐๖
๑
๔๐๑๐๗
๒
๔๐๑๐๘
๓
๔๐๑๐๙
๔
๔๐๑๑๐
๕
๔๐๑๑๑
๖
๔๐๑๑๒
๗
๔๐๑๑๓
๘
๔๐๑๑๔
๙
๔๐๑๑๕
๑๐
๔๐๑๑๖
๑๑
๔๐๑๑๗
๑๒
๔๐๑๑๘
๑๓
๔๐๑๑๙
๑๔
๔๐๑๒๐
๑๕
๔๐๑๒๑
๑๖
๔๐๑๒๒
๑๗
๔๐๑๒๓
๑๘
๔๐๑๒๔
๑๙
๔๐๑๒๕
๒๐
๔๐๑๒๖
๒๑
๔๐๑๒๗
๒๒
๔๐๑๒๘
๒๓
๔๐๑๒๙
๒๔
๔๐๑๓๐
๒๕
๔๐๑๓๑
๒๖
๔๐๑๓๒
๒๗
๔๐๑๓๓
๒๘
๔๐๑๓๔
๒๙
๔๐๑๓๕
๓๐
๔๐๑๓๖
๓๑
๔๐๑๓๗
๓๒
๔๐๑๓๘
๓๓
๔๐๑๓๙
๓๔
๔๐๑๔๐
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำยจงรัก มุสิกสวัสดิ์
นำงสำวจดำภำ เจริญโภคยำนนท์
นำยจตุรวิทย์ จินดำจันทร์
นำยจนันท์ ยอดเชื้อ
นำยจันทกำนต์ กมลลิ้มสกุล
นำงสำวจันทร์ธิรำ อูมำ
นำงสำวจันทรพิมพ์ ทวีรัตน์
นำงสำวจันทัปภำ วีระเดชำกุล
นำงสำวจันทิมำ คุ้มคซอง
นำงสำวจันทิมำ จิตนิยม
นำงสำวจำริญำ แจ้งนำม
นำยจิณณวัตร ยอดตำ
นำงสำวจิณห์นิภำ ผลเกิด
นำงสำวจิดำภำ ใจงำม
นำงสำวจิดำภำ บัวน้อย
นำงสำวจิดำภำ พุทธจรรยำ
นำงสำวจิดำภำ มณีนิล
นำงสำวจิดำภำ มำพั่ว
นำงสำวจิดำภำ อัศวำภิรมย์
นำงสำวจิตชลี หำวิเทพ
นำงสำวจิตติกำญจน์ ครือเครือ
นำงสำวจิตติญำ นำทูม
นำงสำวจิตรวรรณ แซ่ลี
นำงสำวจินตรัตน์ เต็มรัก
นำยจิรพงศ์ เทียมทะนงค์
นำยจิรพัฒน์ ชวะศิริ
นำงสำวจิรภำส แซ่เจี่ย
นำงสำวจิรยำ แซ่บู่
นำงสำวจิรสุดำ จุยวน
นำงสำวจิรัชยำ ขุนไชยรักษ์
นำงสำวจิรำพร เมืองพรม
นำงสำวจิรำพรรณ พลเคน
นำงสำวจิรำพัชร เฉลิมถิ่น
นำงสำวจิรำภรณ์ ศรีเพชร
นำงสำวจีรำวรรณ อุปนุตร์

สถำนศึกษำ

จังหวัด
วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหำนคร
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
หนองแค "สรกิจพิทยำ"
สระบุรี
มีนประสำทวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
บุญวัฒนำ
นครรำชสีมำ
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร
หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ
สงขลำ
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
กรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ตวิทยำลัย
ภูเก็ต
บ้ำนไร่พิทยำคม
สุโขทัย
สตรีนครสวรรค์
นครสวรรค์
สุรศักดิ์วิทยำคม
ชลบุรี
สุรวิทยำคำร
สุรินทร์
อัมพรไพศำล
นนทบุรี
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
กรุงเทพมหำนคร
เทพมิตรศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี
เพชรพิทยำคม
เพชรบูรณ์
กวงฮั้ว
ระยอง
ยำงตลำดวิทยำคำร
กำฬสินธุ์
รัตนรำษฎร์บำรุง
รำชบุรี
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระรำชูปถัมภ์ฯ
ปรำจีนบุรี
มัธยมวัดธำตุทอง
กรุงเทพมหำนคร
บ้ำนนำ "นำยกพิทยำกร"
นครนำยก
อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหำนคร
ทวีธำภิเศก
กรุงเทพมหำนคร
หอวัง
กรุงเทพมหำนคร
ชิโนรสวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
กำญจนำนุเครำะห์
กำญจนบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สำรสำสน์วิเทศรำชพกษ์
นนทบุรี
หัวหิน
ประจวบคิรีขันธ์
ลำซำล
กรุงเทพมหำนคร
ศรีเทพประชำสรรค์
เพชรบูรณ์
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๓ ( ๔๒๗ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๑๔๑ - ๔๐๑๗๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๑๔๑
๑
๔๐๑๔๒
๒
๔๐๑๔๓
๓
๔๐๑๔๔
๔
๔๐๑๔๕
๕
๔๐๑๔๖
๖
๔๐๑๔๗
๗
๔๐๑๔๘
๘
๔๐๑๔๙
๙
๔๐๑๕๐
๑๐
๔๐๑๕๑
๑๑
๔๐๑๕๒
๑๒
๔๐๑๕๓
๑๓
๔๐๑๕๔
๑๔
๔๐๑๕๕
๑๕
๔๐๑๕๖
๑๖
๔๐๑๕๗
๑๗
๔๐๑๕๘
๑๘
๔๐๑๕๙
๑๙
๔๐๑๖๐
๒๐
๔๐๑๖๑
๒๑
๔๐๑๖๒
๒๒
๔๐๑๖๓
๒๓
๔๐๑๖๔
๒๔
๔๐๑๖๕
๒๕
๔๐๑๖๖
๒๖
๔๐๑๖๗
๒๗
๔๐๑๖๘
๒๘
๔๐๑๖๙
๒๙
๔๐๑๗๐
๓๐
๔๐๑๗๑
๓๑
๔๐๑๗๒
๓๒
๔๐๑๗๓
๓๓
๔๐๑๗๔
๓๔
๔๐๑๗๕
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวจุฑำทิพย์ บุญรมย์
นำงสำวจุฑำมณี กลิ่นโฉม
นำงสำวจุฬำลักษณ์ สุขมูล
นำงสำวเจตสลิลนำท คำสุมำลี
นำงสำวเจนจิรำ พณนันท์
นำยเจษฎำ ฉันท์เจริญวนิช
นำยเจษฎำ ไชยณรงค์
นำยเจษฎำกร ลำชุม
นำยเจษฎำพร พลค้อ
นำงสำวฉรำรินทร์ เนียมกล่ำ
นำยฉัตรชัย แก้วฟ้ำอ่อน
นำงสำวฉัตรฑริกำ เอี้ยวสุวรรณ
นำยฉัตรดนัย วิชัย
นำงสำวฉันทิกำ ดนุพงค์ลิขิต
นำยช.ชยำงกูร สมสิน
นำงสำวชญำนิศ บุญพรพงศ์พันธุ์
นำงสำวชฎำทิพย์ สมเจตนำ
นำงสำวชณิกำญ เขินอำนวย
นำงสำวชนกสุดำ หำบุญมี
นำงสำวชนนิกำนต์ ไชยันต์
นำงสำวชนมน รัตนพิทยำภรณ์
นำยชนวีร์ หล้ำพรม
นำยชนวีร์ คำมี
นำงสำวชนัญชิตำ สิริสินรุ่งเรือง
นำงสำวชนำกำนต์ ตุละ
นำงสำวชนำกำนต์ วิจิตร
นำงสำวชนำภำ มูลทองคำ
นำงสำวชนำรดี ขอบประดิษฐ์
นำงสำวชนิกำนต์ เทียนกิ่งแก้ว
นำงสำวชนิกำนต์ แบบประดับ
นำงสำวชนิดำ ทับสมบัติ
นำงสำวชนิตำ อ่อนนุช
นำงสำวชนินำถ ปรีชำเมธ
นำงสำวชนินำถ สมบูรณ์
นำงสำวชนินำถ หงษ์คำ

สถำนศึกษำ
เตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรณสูตศึกษำลัย
จันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม
พระโขนงพิทยำลัย
พระหฤทัย นนทบุรี
รำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย ๒
วัดอินทำรำม
ผดุงนำรี
ขอนแก่นวิทยำยน
นวมินทรำชินูทิศ
เทพศิรินทร์
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ
บุญวัฒนำ
มำบตำพุดพันพิทยำคำร
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
วัดบวรมงคล
ประจันตรำษฎร์บำรุง
วิสุทธรังษี
สตรีศรีน่ำน
ขลุงรัชดำภิเษก
กรพิทักษ์ศึกษำ
หำดใหญ่วิทยำลัย
บูรณะรำลึก
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑
สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เตรียมอุดมศึกษำ
สวรรค์อนันต์วิทยำ
ผดุงนำรี
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร
หอวัง
สำรสำสน์พิทยำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
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จังหวัด
สกลนคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
มหำสำรคำม
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
นครรำชสีมำ
ระยอง
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
กำญจนบุรี
น่ำน
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
ตรัง
สุพรรณบุรี
เชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
มหำสำรคำม
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๔ ( ๔๒๘ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๑๗๖ - ๔๐๒๑๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๑๗๖
๑
๔๐๑๗๗
๒
๔๐๑๗๘
๓
๔๐๑๗๙
๔
๔๐๑๘๐
๕
๔๐๑๘๑
๖
๔๐๑๘๒
๗
๔๐๑๘๓
๘
๔๐๑๘๔
๙
๔๐๑๘๕
๑๐
๔๐๑๘๖
๑๑
๔๐๑๘๗
๑๒
๔๐๑๘๘
๑๓
๔๐๑๘๙
๑๔
๔๐๑๙๐
๑๕
๔๐๑๙๑
๑๖
๔๐๑๙๒
๑๗
๔๐๑๙๓
๑๘
๔๐๑๙๔
๑๙
๔๐๑๙๕
๒๐
๔๐๑๙๖
๒๑
๔๐๑๙๗
๒๒
๔๐๑๙๘
๒๓
๔๐๑๙๙
๒๔
๔๐๒๐๐
๒๕
๔๐๒๐๑
๒๖
๔๐๒๐๒
๒๗
๔๐๒๐๓
๒๘
๔๐๒๐๔
๒๙
๔๐๒๐๕
๓๐
๔๐๒๐๖
๓๑
๔๐๒๐๗
๓๒
๔๐๒๐๘
๓๓
๔๐๒๐๙
๓๔
๔๐๒๑๐
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวชนิภำ นิภำนนท์
นำงสำวชนิสรำ วงศ์เฟื่องทำ
นำงสำวชมพูนุช เรือนจันทร์
นำงสำวชมพูนุท อำสำกิจ
นำงสำวชไมพร อังกำบ
นำยชยำนันท์ คลี่บำรุง
นำยชยุตพล พันธ์เนตร
นำงสำวชรินรัตน์ แก้วเบี่ยง
นำงสำวชลกำนต์ วรรณฤดี
นำยชลชลิต สุภำนิช
นำงสำวชลธิชำ เทศำรำช
นำงสำวชลธิชำ พฤกธำรำ
นำงสำวชลธิชำ พันธุ์เดช
นำยชลสิทธิ์ ปุรณะพรรค์
นำงสำวชลิตำ คัณทะโร
นำงสำวชลิตำ ชำนิพงษ์
นำงสำวชโลทร คงไพร
นำงสำวชวัลญำ ประทีปช่วง
นำยชวินธร อสุนี ณ อยุธยำ
นำงสำวชัญญำนุช นุชนำง
นำงสำวชัญณัท เจียรกุล
นำยชัวยวัฒน์ ลิ่มตระกูล
เด็กชำยชำนนท์ โปวสุวรรณ
นำงสำวชำริญำ ชำญกิจ
นำงสำวชำริสำ ก่อเกียรติตระกูล
นำงสำวชำลิสำ แก้วกุลวัฒน์
นำยชินพันธ์ มหัทธนกุล
นำยชิษณุพงศ์ คำพุฒ
นำงสำวชิสำนำถ กรีรัมย์
นำงสำวชื่นกมล ฉัตรบุญลอเดช
นำงสำวชุดวิชำ แก้วมีศรี
นำยชุติพล จันทรำธรกุล
นำงสำวชุติมณฑน์ ดวงสุวรรณ์
นำงสำวชุติมณฑน์ บุษดี
นำงสำวเชิญดำว ธำรณธรรม

สถำนศึกษำ
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
สำมัคคีวิทยำคม
วิมุตยำรำมพิทยำกร
สระแก้ว
ปรำจีนกัลยำณี
ศรียำภัย
นำหลวง
เพชรพิทยำคม
ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์
สุรศักดิ์มนตรี
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สหวิทย์
ชิโนรสวิทยำลัย
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรนนทบุรี
หำดใหญ่วิทยำลัย ๒
วัดบวรมงคล
เทพมิตรศึกษำ
ตำครู้คอนแวนท์
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
มัธยมวัดหนองจอก
สำมเสนวิทยำลัย
มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ
วัดสุทธิวรำรำม
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระรำชูปถัมภ์ฯ
บำงกอกแอ๊ดเวนต์
สำรสำสน์วิเทศธนบุรี
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
โคกสำโรงวิทยำ
สุรศักดิ์มนตรี
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สตรีวัดระฆัง
แสงอรุณ
ปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร
ชิโนรสวิทยำลัย
รำชินีบน
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จังหวัด
นนทบุรี
เชียงรำย
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
ปรำจีนบุรี
ชุมพร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบูรณ์
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
สุรำษฎร์ธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๕ ( ๔๓๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๒๑๑ - ๔๐๒๔๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๒๑๑
๑
๔๐๒๑๒
๒
๔๐๒๑๓
๓
๔๐๒๑๔
๔
๔๐๒๑๕
๕
๔๐๒๑๖
๖
๔๐๒๑๗
๗
๔๐๒๑๘
๘
๔๐๒๑๙
๙
๔๐๒๒๐
๑๐
๔๐๒๒๑
๑๑
๔๐๒๒๒
๑๒
๔๐๒๒๓
๑๓
๔๐๒๒๔
๑๔
๔๐๒๒๕
๑๕
๔๐๒๒๖
๑๖
๔๐๒๒๗
๑๗
๔๐๒๒๘
๑๘
๔๐๒๒๙
๑๙
๔๐๒๓๐
๒๐
๔๐๒๓๑
๒๑
๔๐๒๓๒
๒๒
๔๐๒๓๓
๒๓
๔๐๒๓๔
๒๔
๔๐๒๓๕
๒๕
๔๐๒๓๖
๒๖
๔๐๒๓๗
๒๗
๔๐๒๓๘
๒๘
๔๐๒๓๙
๒๙
๔๐๒๔๐
๓๐
๔๐๒๔๑
๓๑
๔๐๒๔๒
๓๒
๔๐๒๔๓
๓๓
๔๐๒๔๔
๓๔
๔๐๒๔๕
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวโชติรส เลือกถือ
นำงสำวซินดี้ แม้นวงศ์เดือน
นำยฌำนวิทย์ ไม้สนธิ์
นำงสำวฌำนิกำ เสมอตน
นำงสำวเฌอมำลย์ ธนำธิพันธุ์
นำงสำวญดำ พงศ์ปูชนีย์กุล
นำงสำวญำณิน จูพำนิชย์
นำงสำวญำณิศำ ทองศุภโชค
นำงสำวญำดำ เมฆขลำ
นำงสำวญำตำวี พรมนิยม
นำยฏฤษณ์ อุษยำพร
นำยฐำกูร ชินสกุลรัตนชัย
นำงสำวฐำนมำศ กุลที
นำงสำวฐำนิตำ หอมมณฑำ
นำยฐำนุพงศ์ พุฒพีระโรจน์
นำยฐำปกรณ์ กลิ่นหอม
นำงสำวฐำปนี ขวัญเมือง
นำงสำวฐำปนี ขวัญเมือง
นำงสำวฐิติชญำ กิติธรำกุล
นำยฐิติพงษ์ ภำคแก้ว
นำงสำวฐิติพร ตองชำย
นำงสำวฐิติพร เสำหสูต
นำงสำวฐิติมำ เวียงอินทร์
นำงสำวฐิติยำ พึงไชย
นำงสำวฐิติวรดำ มีสันเทียะ
นำงสำวฑิตฐิตำ สพำนทอง
นำงสำวฑิตฐิตำ ตันติสำโร
นำงสำวณฌำ กล้ำค้ำขำ
นำยณพรรษ จำนงผล
นำงสำวณภัทร วัฒนวำรุณ
นำยณัช หนูพันธ์
นำยณัช หนูพันธ์
นำงสำวณัชชำ โชคบุญเจริญ
นำงสำวณัฎฐณิชำ บุญเกิด
นำงสำวณัฏฐ์ฐิรำ อโรชพิวัฒน์

สถำนศึกษำ
อำมำตย์พำนิชนุกูล
เมืองพัทยำ ๑๑ (มัธยมสำธิตพัทยำ)
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี
มัธยมวัดธำตุทอง
เมืองพัทยำ ๑๑ (มัธยมสำธิตพัทยำ)
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
สระบุรีวิทยำคม
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑
สตรีสมุทรปรำกำร
ทวีธำภิเศก
ปทุมคงคำ
อุทัยวิทยำคม
สวรรค์อนันต์วิทยำ
ดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ
วัดนวลนรดิศ
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช
อัสสัมชัญสมุทรปรำกำร
รำชวินิตมัธยม
ปิยชำติพัฒนำ ๙
สงวนหญิง
มัธยมวัดดำวคนอง
มัธยมพัชรกิติยำภำ ๒ กำแพงเพชร
บุญวัฒนำ
อำมำตย์พำนิชนุกูล
สำยธรรมจันทร์
มัธยมวัดนำยโรง
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรนนทบุรี
มหิดลวิทยำนุสรณ์
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช
ศึกษำนำรี
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร
สตรีนครสวรรค์
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จังหวัด
กระบี่
ชลบุรี
เพชรบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
สมุทรสำคร
สระบุรี
ชลบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
อุทัยธำนี
สุโขทัย
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
นครนำยก
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กำแพงเพชร
นครรำชสีมำ
กระบี่
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
นครปฐม
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
นครสวรรค์

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๖ ( ๔๓๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๒๔๖ - ๔๐๒๘๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๒๔๖
๑
๔๐๒๔๗
๒
๔๐๒๔๘
๓
๔๐๒๔๙
๔
๔๐๒๕๐
๕
๔๐๒๕๑
๖
๔๐๒๕๒
๗
๔๐๒๕๓
๘
๔๐๒๕๔
๙
๔๐๒๕๕
๑๐
๔๐๒๕๖
๑๑
๔๐๒๕๗
๑๒
๔๐๒๕๘
๑๓
๔๐๒๕๙
๑๔
๔๐๒๖๐
๑๕
๔๐๒๖๑
๑๖
๔๐๒๖๒
๑๗
๔๐๒๖๓
๑๘
๔๐๒๖๔
๑๙
๔๐๒๖๕
๒๐
๔๐๒๖๖
๒๑
๔๐๒๖๗
๒๒
๔๐๒๖๘
๒๓
๔๐๒๖๙
๒๔
๔๐๒๗๐
๒๕
๔๐๒๗๑
๒๖
๔๐๒๗๒
๒๗
๔๐๒๗๓
๒๘
๔๐๒๗๔
๒๙
๔๐๒๗๕
๓๐
๔๐๒๗๖
๓๑
๔๐๒๗๗
๓๒
๔๐๒๗๘
๓๓
๔๐๒๗๙
๓๔
๔๐๒๘๐
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวณัฏฐณัญญำ ศรีสุธรรม
นำงสำวณัฏฐณิชำ ทับเทียร
นำงสำวณัฏฐำกร อุดมศักดิ์สกุล
นำงสำวณัฐกำนต์ ผ่องภักต์
นำงสำวณัฐฉรียำ ตุ่นจิต
นำยณัฐชนน ช่ำงแกะ
นำงสำวณัฐชำ กลิ่นหอม
นำงสำวณัฐชำ คำชำว
นำงสำวณัฐฐินันท์ คงคำโชติ
นำงสำวณัฐณิชำ ธโสภำ
นำงสำวณัฐณิชำ พันวัตร
นำงสำวณัฐธิดำ พันภัยพำล
นำงสำวณัฐธิดำ ศรีประเสริฐ
นำยณัฐนนท์ แก้วคำ
นำงสำวณัฐนันท์ นิวัตินิชำกรณ์
นำยณัฐพล โพธ์พันธ์
นำยณัฐพล เล้ำประเสริฐ
นำยณัฐพล มีเสียง
นำยณัฐพัชร วัยชนะ
นำงสำวณัฐรดำ มงคลกำร
นำงสำวณัฐริณีย์ มีโชค
นำงสำวณัฐรุจำ บุตรพรหม
นำงสำวณัฐวรรณ แดงใจดี
นำงสำวณัฐวรำ เพ่งพิศ
นำงสำวณัฐวิภำ แขนสันเทียะ
นำยณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
นำยณัฐวุฒิ เมืองใจ
นำงสำวณัฐิดำ ชัยวัชรสร
นำงสำวณิชกำนต์ อุ่นเรือน
นำงสำวณิชภัทร น้อมเศียร
นำงสำวณิชำ พันธุ์ทองคำ
นำงสำวณิชำดำ กำญจนบริรักษ์
นำงสำวณิชำบูล วัฒนสมบัติ
นำงสำวณิชำภกร แห้วเพ็ชร
นำงสำวณิชำภัทท์ พลอยพลำย

สถำนศึกษำ
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
อินทร์บุรี
บำงบ่อวิทยำคม
คงคำรำม
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ลพบุรี
นำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพมหำนคร
บำงปะกอกวิทยำคม
เตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยำงตลำดวิทยำคำร
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
พนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ"
รำชสีมำวิทยำลัย
รำชวินิตบำงแคปำนขำ
กสิณธรอำคำเดมี่
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี
มอ.วิทยำนุสรณ์
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
บดินทรเดชำ
บดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
เซนต์โยเซฟระยอง
เทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี
เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
นวมินทรำชินูทิศ
บำงปะกอกวิทยำคม
ปทุมคงคำ
กรพิทักษ์ศึกษำ
ตำกพิทยำคม
สตรีวิทยำ
วัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อุปถมภ์
รำชวินิตบำงแคปำนขำ
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
ศึกษำนำรีวิทยำ
พรหมำนุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
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จังหวัด
สมุทรปรำกำร
สิงห์บุรี
สมุทรปรำกำร
เพชรบุรี
รำชบุรี
ปรำจีนบุรี
ลพบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สกลนคร
กำฬสินธุ์
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรำ
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
สงขลำ
สมุทรสำคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
ปทุมธำนี
รำชบุรี
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ตำก
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๗ ( ๔๓๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๒๘๑ - ๔๐๓๑๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
นำงสำวณิชำภัทร ตรงจิตธรรม
นำงสำวณิชำภัทร นิลพงษ์
นำงสำวณิชำภัทร สุดสำภำ
นำงสำวดวงชีวัน ปัญญำสำขำ
นำงสำวดวงชีวัน พุ่มดี
นำงสำวดวงฤดี พุทธคู
นำงสำวดำรำรัตน์ ปีกบินกลำง
นำงสำวดุจฤดี สร้ำงวัด
นำยเดโชชัย พลับมูล
นำยต้นพันธ์ ว่องเจริญวัฒนำ
นำงสำวตระกำรตำ ศุภกรแพ
นำยตฤณ ตั้งนรำรัชชกิจ
นำงสำวตวิษำ มงคลประดิษฐ์
นำยตะวัน อภิมหำธรรม
นำยเตชะสิทธิ์ โยธินรัตนกุล
นำยไตรภพ เย็นเกษม
นำยถิรนัย ธนัครสมบัติ
นำยทชำกร เพ่งพิพิธ
นำยทศภูมิ พรประเสริฐ
นำงสำวทักษพร เอี่ยมละออ
นำยทักษิณำ บุษบงก์
นำงสำวทักษิณำ พรหมแก้ว
นำงสำวทัณฑิกำ ชื่นใจคำ
นำงสำวทัศนันท์ หนุนไธสง
นำงสำวทิติยำภำ เมฆธวัชชัยกุล
นำงสำวทิพย์สุคนธ์ บัวกล้ำ
นำงสำวทิพรดำ เบิกบำน
นำงสำวทิพวรรณ ปำงจุติ
นำงสำวทิพำพรรณ ด้วงพรม
นำงสำวทีพรดำ เบิกบำน
นำยเทพนิรันดร์ วงศ์ตำแสง
นำยธณภัทร รักญำติ
นำยธนกร คชำธำนี
นำยธนกร สลำกัน
นำยธนกร อินทรยง

สถำนศึกษำ
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
อุทัย
พระนครศรีอยุธยำ
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ สมุทรปรำกำร
ประเทียบวิทยำทำน
สระบุรี
นำหลวง
กรุงเทพมหำนคร
โนนสูงศรีธำนี
นครรำชสีมำ
คลองใหญ่วิทยำคม
ตรำด
คงคำรำม
เพชรบุรี
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ตรัง
ตรัง
สวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี
นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
กรุงเทพมหำนคร
อำมำตย์พำนิชนุกูล
กระบี่
แสงทองวิทยำ
สงขลำ
มำร์มำร่ำ จินดำมณี
กรุงเทพมหำนคร
พังโคนวิทยำคม
สกลนคร
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
ชลบุรี
บำงมด "สีสุกหวำด จนอุปถัมภ์"
กรุงเทพมหำนคร
เตรียมอุดมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตมหำวิทยำลัยรเนศวร
พิษณุโลก
หอวัง
กรุงเทพมหำนคร
ไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ
กำญจนบุรี
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรนนทบุรี
นนทบุรี
มัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร
บำงกอกแอ๊ดเวนต์
กรุงเทพมหำนคร
บ้ำนไร่พิทยำคม
สุโขทัย
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย
นครศรีธรรมรำช
ปัญญำวิทย์
ตรัง
เขำทรำยทับคล้อพิทยำ
พิจิตร
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
เพชรละครวิทยำ
เพชรบูรณ์
ดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
กรุงเทพมหำนคร
เบ็ญจะมะมหำรำช
อุบลรำชธำนี
สุรวิทยำคำร
สุรินทร์
วัดรำชโอรส
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๘ ( ๔๓๖ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๓๑๖ - ๔๐๓๕๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(1)

ชื่อ - สกุล
นำยธนกำนต์ สมบัติ
นำยธนดล กิจพยัคฆ์
นำยธนเดช ปกรณ์ธนัช
นำยธนทัต แกล้วเดชศรี
นำยธนทัต วัฒนะธนำกร
นำยธนพงษ์ เมืองศิลปศำสตร์
นำงสำวธนพร เจียมสมบัติ
นำงสำวธนพร ถนอนพุดซำ
นำงสำวธนพร ทรักษำ
นำยธนพล มะโนเกี๋ยง
นำงสำวธนภร อัศวชัย
นำงสำวธนภรณ์ ปุ่นประโคน
นำยธนภัทร กรรัศมีโชติ
นำงสำวธนภัทร ทรัพสวัสดิ์
นำยธนภัทร สถำพรเสริมสุข
นำงสำวธนวรรณ วงศ์ทวีทรัพย์
นำยธนวัฒน์ โคระดำ
นำยธนวัฒน์ ภำคนำรี
นำยธนวัฒน์ วนรัฐิกำล
นำงสำวธนวันย์ ปัญญำบุญ
นำยธนศักดิ์ เกตุคง
นำงสำวธนัชชำ หนูวงศ์
นำงสำวธนัชญำ วงศ์อัชฌำมณี
นำยธนำณัติ ธนำธิโช
นำงสำวธนำทิพย์ เที่ยงตรง
นำงสำวธนำภำ จิตตพุทธิ
นำงสำวธนำภำ เทียมเมฆ
นำยธนำสิทธิ์ จุมจิต
นำงสำวธนิกำนต์ มำลัยน้อย
นำยธนิศร ฮง
นำงสำวธนิษฐำ กิมสร้อย
นำงสำวธมลวรรณ กลำงสวัสดิ์
นำงสำวธมลวรรณ จันทร์หอม
นำงสำวธมลวรรณ โพธิ์สัย
นำงสำวธมลวรรณ ศรีใส

สถำนศึกษำ
วัดสระเกศ
เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
อัสสัมชัญหลักสูตรภำษำอังกฤษ
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
นำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพมหำนคร
ศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
มัธยมวัดหนองแขม
สตรีวัดมหำพฤฒำรำม
สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล
สำธิตกรุงเทพธนบุรี
นำงรอง
นครสวรรค์
สันติรำษฎร์วิทยำลัย
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
เตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์
กรรณสูตศึกษำลัย
ปัญญำวิทย์
วัดทรงธรรม
นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
สำรสำสน์วิเทศชลบุรี
เฉลิมขวัญสตรี
สิริรัตนำธร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต
คลองใหญ่วิทยำคม
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์
สุรศักดิ์วิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
เบ็ญจะมะมหำรำช
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
สมุทรสำคร
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สกลนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
บุรีรัมย์
สุพรรณบุรี
ตรัง
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
พิษณุโลก
กรุงเทพมหำนคร
ชัยภูมิ
เพชรบุรี
ปทุมธำนี
ตรำด
บุรีรัมย์
ชลบุรี
ปทุมธำนี
อุบลรำชธำนี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๓๙ ( ๔๓๗ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๓๕๑ - ๔๐๓๘๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๓๕๑
๑
๔๐๓๕๒
๒
๔๐๓๕๓
๓
๔๐๓๕๔
๔
๔๐๓๕๕
๕
๔๐๓๕๖
๖
๔๐๓๕๗
๗
๔๐๓๕๘
๘
๔๐๓๕๙
๙
๔๐๓๖๐
๑๐
๔๐๓๖๑
๑๑
๔๐๓๖๒
๑๒
๔๐๓๖๓
๑๓
๔๐๓๖๔
๑๔
๔๐๓๖๕
๑๕
๔๐๓๖๖
๑๖
๔๐๓๖๗
๑๗
๔๐๓๖๘
๑๘
๔๐๓๖๙
๑๙
๔๐๓๗๐
๒๐
๔๐๓๗๑
๒๑
๔๐๓๗๒
๒๒
๔๐๓๗๓
๒๓
๔๐๓๗๔
๒๔
๔๐๓๗๕
๒๕
๔๐๓๗๖
๒๖
๔๐๓๗๗
๒๗
๔๐๓๗๘
๒๘
๔๐๓๗๙
๒๙
๔๐๓๘๐
๓๐
๔๐๓๘๑
๓๑
๔๐๓๘๒
๓๒
๔๐๓๘๓
๓๓
๔๐๓๘๔
๓๔
๔๐๓๘๕
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำยธรรมพัฒน์ พัฒโนภำษ
นำงสำวธัญจิรำ ตองติดรัมย์
นำงสำวธัญชนก สุวรรณโณ
นำงสำวธัญญำนุช เหมือนเอี่ยม
นำงสำวธัญญำรัตน์ สวรรค์วัฒนำ
นำงสำวธัญธร กัสยำนันท์
นำงสำวธัญพร ประดิษฐ์จำ
นำงสำวธัญพร อโนรำช
นำงสำวธัญพิชชำ คุณดิลกสิโรดม
นำงสำวธัญพิชชำ อภิวัฒนำธรรม
นำงสำวธัญลักษณ์ เกียรติอุทัยวงค์
นำงสำวธัญลักษณ์ ทองสุข
นำงสำวธัญสุดำ เสถียรวงศ์มำศ
นำงสำวธันย์ชนก ศรีวงษ์
นำยธันวำ ดวงสิงห์
นำงสำวธำรทอง นิ่มสว่ำง
นำงสำวธิชำ ยิ้มรอด
นำงสำวธิดำนัด ชัยโคตร
นำงสำวธิดำพร ประยงค์พันธ์
นำงสำวธิดำวรรณ แสงฝำก
นำงสำวธิติกำ แสงทอง
นำงสำวธิติภำ แสงทอง
นำงสำวธิวำรัตน์ บุญวงษ์
นำยธีรเชษฐ์ เอื้ออำรักษ์พงศ์
นำยธีรโชติ รัตนศิริดำริ
นำยธีรนัย ศรีกระจ่ำง
นำยธีรพล นนท์เข็มพรม
นำยธีรพันธ์ อัครเดชำกร
นำยธีรภัทร ยำดี
นำยธีรยุทธ ศรีจันทร์
นำยธีรยุทธ เขียวมนต์
นำยธีรยุวัฒน์ ศิริรักษ์
นำงสำวนคนันท์ทินี กลำงหน
นำยนครินทร์ หงษ์อ่อน
นำยนที สุริโย

สถำนศึกษำ
สวนกุหลำบวิทยำลัย
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
บำงบ่อวิทยำคม
รัตนำธิเบศร์
ไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ
สตรีวิทยำ ๒
สมเด็จพิทยำคม
หำดใหญ่วิทยำลัย
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สมุทรปรำกำร
สำรสำสน์พิทยำ
เบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มัธยมวัดหนองแขม
ขอนแก่นวิทยำยน
มัธยมสังคีตวิทยำ
รำชวินิต
หัวหิน
ยุวทูตศีกษำ
สำยปัญญำในพระรำชนูปถัมภ์
ศิริวัฒน์วิทยำ
ธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม
ธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม
รำชวินิตมัธยม
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ขลุงรัชดำภิเษก
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
เซนต์คำเบรียล
เตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
ปทุมคงคำ
บดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ประจันตรำษฎร์บำรุง
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
วัดหลวงวิทยำ
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
สมุทรปรำกำร
นนทบุรี
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กำฬสินธ์
สงขลำ
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น
ปทุมธำนี
นนทบุรี
ประจวบคิรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สำรคำม
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ศรีสะเกษ

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๐ ( ๔๓๘ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๓๘๖ - ๔๐๔๒๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๓๘๖
๑
๔๐๓๘๗
๒
๔๐๓๘๘
๓
๔๐๓๘๙
๔
๔๐๓๙๐
๕
๔๐๓๙๑
๖
๔๐๓๙๒
๗
๔๐๓๙๓
๘
๔๐๓๙๔
๙
๔๐๓๙๕
๑๐
๔๐๓๙๖
๑๑
๔๐๓๙๗
๑๒
๔๐๓๙๘
๑๓
๔๐๓๙๙
๑๔
๔๐๔๐๐
๑๕
๔๐๔๐๑
๑๖
๔๐๔๐๒
๑๗
๔๐๔๐๓
๑๘
๔๐๔๐๔
๑๙
๔๐๔๐๕
๒๐
๔๐๔๐๖
๒๑
๔๐๔๐๗
๒๒
๔๐๔๐๘
๒๓
๔๐๔๐๙
๒๔
๔๐๔๑๐
๒๕
๔๐๔๑๑
๒๖
๔๐๔๑๒
๒๗
๔๐๔๑๓
๒๘
๔๐๔๑๔
๒๙
๔๐๔๑๕
๓๐
๔๐๔๑๖
๓๑
๔๐๔๑๗
๓๒
๔๐๔๑๘
๓๓
๔๐๔๑๙
๓๔
๔๐๔๒๐
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำยนพกำนต์ โคธิสำร
นำยนพคุณ เกตุคำขวำ
นำงสำวนพคุณ อย่ำงงำม
นำงสำวนพวรรณ เจริญรัตน์
นำงสำวนพวรรณ ฤทธิ์ดำรงเกียรติ
นำงสำวนภสร วงศ์ทำงประเสริฐ
นำงสำวนภสวรรณ ศรีพักดี
นำงสำวนภัสวรรรณ เทพโพธิ์
นำงสำวนภัสสร บุญสวน
นำงสำวนภัสสร ศรีโภคำ
นำงสำวนรำวดี จินดำ
นำยนรำวิชญ์ อรุณสุขสว่ำง
นำงสำวนริญญำ ยิ่งเจริญชนำ
นำงสำวนริศรำ อุปนันท์
นำงสำวนริศำ เธียรชำติสกุล
นำงสำวนรีกำนต์ กลั่นเทศ
นำงสำวนฤมล พรศิริ
นำงสำวนฤสรณ์ ปัญจพำณิชย์
นำงสำวนลินทิพำ สว่ำงอำรมย์
นำงสำวนลินี นิรำศภัย
นำงสำวนวพร นิธิคุณิตำนันท์
นำงสำวนวพร โสภิตลี้วัฒนำนนท์
นำยนัฐกำนต์ พันพิพัฒน์
นำงสำวนัฐธิดำ หลวงแนม
นำยนัฐพงษ์ ดวงมณี
นำงสำวนัทธ์ชนัน วิวัฒนะวัฒนำกำร
นำยนัทภัทร ผลเจริญ
นำงสำวนันท์นภัส ชมเชิงแพทย์
นำงสำวนันท์นภัส รักษำแสง
นำงสำวนันท์นภัส สินสุพรรณ์
นำงสำวนันท์นภัส วงศ์ทิม
นำงสำวนันทวรรณ เบ็ญจวรรณ
นำงสำวนันทวัชร์ อำพลจันทน์
นำงสำวนันธิดำ พืศภิรมย์
นำงสำวนัยน์ปพร เตียววัฒนำกร

สถำนศึกษำ
แก่นนครวิทยำลัย
รำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย ๒
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
มัธยมสังคีตวิทยำ
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
แม่พระฟำติมำ
เทพศรินทร์ สมุทรปรำกำร
พนัสพิทยำคำร
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร
หำดใหญ่วิทยำลัย ๒
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถำวรำนุกูล
ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์
นำหลวง
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี
ฤทธิณรงค์รอน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
พระโขนงพิทยำลัย
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นครรำชสีมำ
พูลเจริญวิทยำคม
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นิคมวิทยำ
สตรีวิทยำ
ชุมแสงชนูทิศ
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สกลรำชวิทยำนุกูล
นำงรอง
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
จันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม
โพธิสำรพิทยำกร
ยำงตลำดวิทยำคำร
รัตนำธิเบศร์
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จังหวัด
ขอนแก่น
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
ชลบุรี
สมุทรปรำกำร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสงครำม
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
นครนำยก
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
นครรำชสีมำ
สมุทรปรำกำร
นนทบุรี
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
สกลนคร
บุรีรัมย์
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กำฬสินธุ์
นนทบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๑ ( ๔๔๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๔๒๑ - ๔๐๔๕๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๔๒๑
๑
๔๐๔๒๒
๒
๔๐๔๒๓
๓
๔๐๔๒๔
๔
๔๐๔๒๕
๕
๔๐๔๒๖
๖
๔๐๔๒๗
๗
๔๐๔๒๘
๘
๔๐๔๒๙
๙
๔๐๔๓๐
๑๐
๔๐๔๓๑
๑๑
๔๐๔๓๒
๑๒
๔๐๔๓๓
๑๓
๔๐๔๓๔
๑๔
๔๐๔๓๕
๑๕
๔๐๔๓๖
๑๖
๔๐๔๓๗
๑๗
๔๐๔๓๘
๑๘
๔๐๔๓๙
๑๙
๔๐๔๔๐
๒๐
๔๐๔๔๑
๒๑
๔๐๔๔๒
๒๒
๔๐๔๔๓
๒๓
๔๐๔๔๔
๒๔
๔๐๔๔๕
๒๕
๔๐๔๔๖
๒๖
๔๐๔๔๗
๒๗
๔๐๔๔๘
๒๘
๔๐๔๔๙
๒๙
๔๐๔๕๐
๓๐
๔๐๔๕๑
๓๑
๔๐๔๕๒
๓๒
๔๐๔๕๓
๓๓
๔๐๔๕๔
๓๔
๔๐๔๕๕
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำสวธนัญภรณ์ ชื่นนอก
นำงสำวน้ำฝน โรจนนิตย์
นำยนิชนนท์ ชำวเรำ
นำงสำวนิชำดำ เลิศเลอพงศ์
นำงสำวนิชำนำถ ชมญำติ
นำงสำวนิชำภำ สุธรณี
นำยนิติพล จิตต์วโรดม
นำงสำวนิพพิชฌน์ อภิสิทธิ์ภูวกุล
นำงสำวนิภำมำศ สุไชยชิต
นำงสำวนิรฉัตร ฤทธิ์ดี
นำงสำวนิรชำ วันจันทึก
นำงสำวนิรมล วงษ์ปลั่ง
นำงสำวนิศำชล โหมดนอก
นำงสำวนิสำกร ศรีคำแซง
นำงสำวนุจรีย์ ทับทิมทอง
นำงสำวนุชบำ พุ่มพวง
นำงสำวนูรูลอีมำน ยำแรสำงะ
นำงสำวเนตรชนก โพธิ์ทอง
นำงสำวเนตรชนก ยิ่งสม
นำงสำวเนตรนรินทร์ วันโท
นำยบรรรสรณ์ บุญสู
นำงสำวบัณฑิตำ เลิศวิลำศำนนท์
นำงสำวบัณฑิตำ เสือสุภำพ
นำงสำวบัณฑิตำ อนุรักษ์รัศมี
นำงสำวบัณฑิตำ อุปกำรมีกุลชำติ
นำงสำวบัวบูชำ สำรีพัฒนผล
นำงสำวบุญนิสำ บุญฤทธิ์
นำงสำวบุญยอง วงศ์ธูวรธรรม
นำยบุญฤทธิ์ พุกทอง
นำงสำวบุณยวีร์ ครุฑเมือง
นำงสำวบุณยำพร จันทรวัต
นำงสำวบุรัสกร ศิริเรืองวัฒนำ
นำงสำวบุรีรัตน์ สอนสิงห์ไชย
นำงสำวบุษกร หนังสือ
นำงสำวบูรณิน สระครูพันธ์

สถำนศึกษำ
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ดอยสะเก็ดวิทยำคม
สตรีวิทยำ ๒
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
โพธำวัฒนำเสนี
รัตนำธิเบศร์
สำมเสนวิทยำลัย
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (มัธยม)
ร้อยเอ็ดวิทยำลัย
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
ประโคนชัยพิทยำคม
ขุขันธ์
ปทุมเทพวิทยำคำร
สิริรัตนำธร
ไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ
หล่มสักวิทยำคม
มำร์มำร่ำ จินดำมณี
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
ประโคนชัยพิทยำคม
มัธยมวัดสุทธำรำม
วัดรำชบพิธ
วัดนวลนรดิศ
อินทร์บุรี
บรบือ
เขมะสิริอนุสสรณ์
รำชวินิตบำงแก้ว
มอ.วิทยำนุสรณ์
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
ชุมแสงชนูทิศ
อุตรดิตถ์ดรุณี
สตรีวัดระฆัง
เด็กสกลนิมิตใหม่
พังโคนวิทยำคม
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหิน
นวมินทรำชินูทิศ
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จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
เชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
รำชบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหำนคร
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
หนองคำย
กรุงเทพมหำนคร
กำญจนบุรี
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สิงห์บุรี
มหำสำรคำม
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สกลนคร
ประจวบคิรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๒ ( ๔๔๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๔๕๖ - ๔๐๔๙๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๔๕๖
๑
๔๐๔๕๗
๒
๔๐๔๕๘
๓
๔๐๔๕๙
๔
๔๐๔๖๐
๕
๔๐๔๖๑
๖
๔๐๔๖๒
๗
๔๐๔๖๓
๘
๔๐๔๖๔
๙
๔๐๔๖๕
๑๐
๔๐๔๖๖
๑๑
๔๐๔๖๗
๑๒
๔๐๔๖๘
๑๓
๔๐๔๖๙
๑๔
๔๐๔๗๐
๑๕
๔๐๔๗๑
๑๖
๔๐๔๗๒
๑๗
๔๐๔๗๓
๑๘
๔๐๔๗๔
๑๙
๔๐๔๗๕
๒๐
๔๐๔๗๖
๒๑
๔๐๔๗๗
๒๒
๔๐๔๗๘
๒๓
๔๐๔๗๙
๒๔
๔๐๔๘๐
๒๕
๔๐๔๘๑
๒๖
๔๐๔๘๒
๒๗
๔๐๔๘๓
๒๘
๔๐๔๘๔
๒๙
๔๐๔๘๕
๓๐
๔๐๔๘๖
๓๑
๔๐๔๘๗
๓๒
๔๐๔๘๘
๓๓
๔๐๔๘๙
๓๔
๔๐๔๙๐
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวเบญจมำศ แพรไพศำล
นำงสำวเบ็ญจรัตน์ จั่นเพชร
นำงสำวเบญจวรรณ จันทร์แจ่มใส
นำงสำวเบญญำ เอลวิส
นำงสำวเบญญำดำ ภิรมรักษ์
นำงสำวเบญญำภำ อุดมรัตน์
นำงสำวใบโพธิ์ ศรีสว่ำงวงศ์
นำยปกครอง พิทักษ์ชลทรัพย์
นำยปฏิภำณ ประกับศิลป์
นำงสำวปฐมมำวดี สุวรรณรัตน์
นำยปณรักษ์ สวัสดิ์โสภณ
นำงสำวปณำลี แสนอุดมโชค
นำงสำวปณิฏิฐำ กุลมัย
นำงสำวปณิฑำ ไกรแสงศรี
นำงสำวปณิดำ หนึ่งหนองดุม
นำงสำวปทิตตำ วุฒิเดชธรำกุล
นำงสำวปนัดดำ ปลื้มจิตต์
นำงสำวปนัดดำ เสือนำค
นำงสำวปพัชญำ กำศโอสถ
นำงสำวปพิชญำ บัวทอง
นำงสำวปพิชญำ มีบุญ
นำงสำวปภัสรำ หลวงพิมล
นำงสำวปภำวรินทร์ สุนำรักษ์
นำงสำวปรมีน์ พันฤทธิ์ดำ
นำยปรเมศ พลคดงนอก
นำงสำวปรำญชลี ดวงตำแก้ว
นำงสำวปรำณปริยำ ศรีแพรศรี
นำงสำวปรำณรพีพัชฌญ์ รอดจินดำ
นำยปรำโมทย์ ปรำงนวล
นำงสำวปรำรถนำ เนตรเกลี้ยง
นำยปรำวณำ บุญมี
เด็กชำยปริญญำ ไกรเลิศรัตน์
นำงสำวปริญญำภรณ์ ศรีทองสุข
นำงสำวปริณดำ เทียนศรี
นำงสำวปริดำ ฤทธิ์บรรจง

สถำนศึกษำ
วิสุทธรังษี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
พระแท่นดงรังวิทยำคำร
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
ตำครู้คอนแวนท์
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
ถำวรำนุกูล
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ตรัง
อุตรดิตถ์ดรุณี
ศีลำจำรพิพัฒน์
เบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ศึกษำนำรีวิทยำ
บำงปะหัน
มักกะสันพิทยำ
อัมพรไพศำล
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษกฯ
เทพนำรี
โคกสำโรงวิทยำ
สตรีสิริเกศ
ศรีพฤฒำ
โนนสูงศรีธำนี
ธิดำนุเครำะห์
ขอนแก่นวิทยำยน
สงวนหญิง
สำยปัญญำในพระรำชนูปถัมภ์
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี
วัดนวลนรดิศ
สำยธรรมจันทร์
บ้ำนนำ "นำยกพิทยำกร"
วัดสุทธิวรำรำม
บุญวำทย์วิทยำลัย
เบญจมรำชูทิศ จันทบุรี
ทีปังกรวิทยำพัตน์(ทวีวัฒนำ) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
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จังหวัด
กำญจนบุรี
ลพบุรี
กำญจนบุรี
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
สำรคำม
สมุทรสงครำม
ตรัง
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
แพร่
ลพบุรี
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
สงขลำ
ขอนแก่น
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
นครนำยก
กรุงเทพมหำนคร
ลำปำง
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๓ ( ๔๔๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๔๙๑ - ๔๐๕๒๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๔๙๑
๑
๔๐๔๙๒
๒
๔๐๔๙๓
๓
๔๐๔๙๔
๔
๔๐๔๙๕
๕
๔๐๔๙๖
๖
๔๐๔๙๗
๗
๔๐๔๙๘
๘
๔๐๔๙๙
๙
๔๐๕๐๐
๑๐
๔๐๕๐๑
๑๑
๔๐๕๐๒
๑๒
๔๐๕๐๓
๑๓
๔๐๕๐๔
๑๔
๔๐๕๐๕
๑๕
๔๐๕๐๖
๑๖
๔๐๕๐๗
๑๗
๔๐๕๐๘
๑๘
๔๐๕๐๙
๑๙
๔๐๕๑๐
๒๐
๔๐๕๑๑
๒๑
๔๐๕๑๒
๒๒
๔๐๕๑๓
๒๓
๔๐๕๑๔
๒๔
๔๐๕๑๕
๒๕
๔๐๕๑๖
๒๖
๔๐๕๑๗
๒๗
๔๐๕๑๘
๒๘
๔๐๕๑๙
๒๙
๔๐๕๒๐
๓๐
๔๐๕๒๑
๓๑
๔๐๕๒๒
๓๒
๔๐๕๒๓
๓๓
๔๐๕๒๔
๓๔
๔๐๕๒๕
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำยปริวรรต ดำนุ้ย.
นำงสำวปรียำกร ม่วงอุมิงค์
นำงสำวปรียำภรณ์ งำมสิมะ
นำงสำวปรียำภรณ์ อินเป้ง
นำงสำวปรียำภัส วีระนันท์
นำงสำวปลำยฟ้ำ ใจเบิกบำน
นำงสำวปลำยฟ้ำ ตั้งจิตติวัฒนำ
นำงสำวปวริศำ โอนวัง
นำงสำวปวันรัตน์ เชำว์แล่น
นำงสำวปวีณอร สมิตรชำติ
นำงสำวปวีณำ สีขอน
นำงสำวปสุตำ พิมพิลำ
นำงสำวปัญญดำ จินดำรัตน์
นำงสำวปัณฑิตำ สมประเสริฐศักดิ์
นำงสำวปัณฑิตำ อยู่แผน
นำงสำวปัณรส อ้ำยวงศ์
นำงสำวปัทมำ สุกใส
นำงสำวปำนวลี นิยมค้ำ
นำงสำวปำลิดำ ศรีเพชร
นำงสำวปำลิตำ ก่อเกียรติสวัสดิ์
นำงสำวปำลิตำ อำปตำคม ณ นคร
นำงสำวปิ่นมุก สุรัสวดี
นำงสำวปิยธิดำ ชูช่วย
นำงสำวปิยธิดำ วระบุตร
นำยปิยพรรดิ์ หวำนแหลม
นำยปิยวัฒน์ สุทธิพร
นำงสำวปิยะดำ ภูนุพำ
นำงสำวปิยะธิดำ ศรีระดำ
นำยปิยะพล พุทธิมำ
นำงสำวปิยำรัตน์ สนิทม่วง
นำงสำวปุญญธิดำ บัวกอง
นำงสำวปุญยวีร์ เชำว์ชัยยุทธ
นำยปุณณวิช ปัญสิงห์
นำงสำวปุษยำ ยศไพบูลย์
นำงสำวเปรมิกำ สุธีกุล

สถำนศึกษำ

จังหวัด

พัทลุง
พรหมำนุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นครรำชสีมำ
สงวนหญิง
รำชวินิต
โชคชัยสำมัคคี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
มัธยมวัดบึงทองหลำง
มักกะสันพิทยำ
ศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ไทยตริสเตียน
รำชวินิตมัธยม
วัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อุปถมภ์
ชลรำษฏรอำรุง
กุยบุรีวิทยำ
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
มัธยมวัดบึงทองหลำง
สระบุรีวิทยำคม

พัทลุง
เพชรบุรี
กรุงเทพมหำนคร
พะเยำ
นครรำชสีมำ
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสำคร
ชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เชียงใหม่
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
บูรณะรำลึก
ตรัง
ปทุมเทพวิทยำคำร
หนองคำย
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลำบมัธยม) นครปฐม
กบินทร์วิทยำ
ปรำจีนบุรี
ศรีพฤฒำ
กรุงเทพมหำนคร
สกลรำชวิทยำนุกูล
สกลนคร
บุญวำทย์วิทยำลัย
ลำปำง
เทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
เบ็ญจะมะมหำรำช
อุบลรำชธำนี
ตำครู้คอนแวนท์
กรุงเทพมหำนคร
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี
เพชรบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยมัธยมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) ขอนแก่น
หนองหญ้ำไซวิทยำ
สุพรรณบุรี

https://thaipetch15.blogspot.com

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๔ ( ๔๔๖ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๕๒๖ - ๔๐๕๖๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๕๒๖
๑
๔๐๕๒๗
๒
๔๐๕๒๘
๓
๔๐๕๒๙
๔
๔๐๕๓๐
๕
๔๐๕๓๑
๖
๔๐๕๓๒
๗
๔๐๕๓๓
๘
๔๐๕๓๔
๙
๔๐๕๓๕
๑๐
๔๐๕๓๖
๑๑
๔๐๕๓๗
๑๒
๔๐๕๓๘
๑๓
๔๐๕๓๙
๑๔
๔๐๕๔๐
๑๕
๔๐๕๔๑
๑๖
๔๐๕๔๒
๑๗
๔๐๕๔๓
๑๘
๔๐๕๔๔
๑๙
๔๐๕๔๕
๒๐
๔๐๕๔๖
๒๑
๔๐๕๔๗
๒๒
๔๐๕๔๘
๒๓
๔๐๕๔๙
๒๔
๔๐๕๕๐
๒๕
๔๐๕๕๑
๒๖
๔๐๕๕๒
๒๗
๔๐๕๕๓
๒๘
๔๐๕๕๔
๒๙
๔๐๕๕๕
๓๐
๔๐๕๕๖
๓๑
๔๐๕๕๗
๓๒
๔๐๕๕๘
๓๓
๔๐๕๕๙
๓๔
๔๐๕๖๐
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวผัสส์ขวัญ มูลละวงษ์
นำยพงศ์ภัค สืบบุญ
นำยพงษภำวี พันธธนัยเกษม
นำงสำวพจนำ เรืองจุ้ย
นำงสำวพชรพร กระจิบทอง
นำงสำวพชรมน เพชรมำก
นำงสำวพชรวรรณ เทียมเพ็ชร
นำยพชรวัฒน์ โอฬำรพฒิวัฒน์
นำยพนมกร วิรุลศรี
นำงสำวพนัสเกศ อินตำ
นำงสำวพรชิตำ เวฬุวนำรักษ์
นำงสำวพรดำ ธรรมรังษี
นำงสำวพรทิพย์ สำยะสนธิ
นำงสำวพรธิตำ สีเหลือง
นำงสำวพรนภัส แผวตะคุ
นำงสำวพรนภัส เรืองอ่อน
นำงสำวพรนภำ สีลอด
นำงสำวพรนำรำยณ์ ปรีชำนนทกำญจน์
นำงสำวพรนิธำ นำมทอง
นำงสำวพรพิมล เพ็งเภำ
นำงสำวพรพิริญำ สำประเสริฐ
นำงสำวพรภิชำ ขำวนวล
นำงสำวพรรณพนัช เสรีสุวรรณกิจ
นำงสำวพรรณภัค ศรีกุศลำนุกูล
นำงสำวพรรณวษำ พุ่มพฤกษ์
นำยพรรษกร ยังกำแหง
นำงสำวพรรษพร บุญณะ
นำงสำวพรสินี ลำภไธสง
นำงสำวพรหมพร ล่ำมกิจจำ
นำงสำวพฤกษพร พุทธพิพิศ
นำยพฤฒินันท์ จั่นเพ็ชร
นำงสำวพฤฒิพร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
นำงสำวพลอย งำมนิมิตร
นำงสำวพลอยชมพู ยิ้มละมัย
นำงสำวพลอยปภัส สินธุประเสริฐ

สถำนศึกษำ
รำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย ๒
สวรรค์อนันต์วิทยำ
มัธยมบ้ำนบำงกะปิ
รำชนีบูรณะ
ภูเก็ตวิทยำลัย
พัทลุง
ลำซำล
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ตรัง
สุวรำแพนลันนลำพิทยำคม
สกลวิทยำ
ศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
สำยธรรมจันทร์
ดรุณำรำชบุรี
เบญจมรำชูทิศ
โพธิ์ทอง "จินดำมณี"
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
คณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
ภูเก็ต
พัทลุง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ตรัง
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
รำชบุรี
นครศรีธรรมรำช
อ่ำงทอง
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธำนี
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลำบมัธยม) นครปฐม
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นครนำยก
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก
สำรสำสน์วิเทศศึกษำ
สมุทรปรำกำร
วิสุทธรังษี
กำญจนบุรี
บำงปะหัน
พระนครศรีอยุธยำ
ศรียำภัย
ชุมพร
พระหฤทัย นนทบุรี
นนทบุรี
ประโคนชัยพิทยำคม
บุรีรัมย์
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรำ
มักกะสันพิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
ทัพรำชวิทยำ
สระแก้ว
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหำนคร
อุทัย
พระนครศรีอยุธยำ
หนองกรดพิทยำคม
นครสวรรค
สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยมัธยมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) ขอนแก่น

https://thaipetch15.blogspot.com

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๕ ( ๔๔๗ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๕๖๑ - ๔๐๕๙๕ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๕๖๑
๑
๔๐๕๖๒
๒
๔๐๕๖๓
๓
๔๐๕๖๔
๔
๔๐๕๖๕
๕
๔๐๕๖๖
๖
๔๐๕๖๗
๗
๔๐๕๖๘
๘
๔๐๕๖๙
๙
๔๐๕๗๐
๑๐
๔๐๕๗๑
๑๑
๔๐๕๗๒
๑๒
๔๐๕๗๓
๑๓
๔๐๕๗๔
๑๔
๔๐๕๗๕
๑๕
๔๐๕๗๖
๑๖
๔๐๕๗๗
๑๗
๔๐๕๗๘
๑๘
๔๐๕๗๙
๑๙
๔๐๕๘๐
๒๐
๔๐๕๘๑
๒๑
๔๐๕๘๒
๒๒
๔๐๕๘๓
๒๓
๔๐๕๘๔
๒๔
๔๐๕๘๕
๒๕
๔๐๕๘๖
๒๖
๔๐๕๘๗
๒๗
๔๐๕๘๘
๒๘
๔๐๕๘๙
๒๙
๔๐๕๙๐
๓๐
๔๐๕๙๑
๓๑
๔๐๕๙๒
๓๒
๔๐๕๙๓
๓๓
๔๐๕๙๔
๓๔
๔๐๕๙๕
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวพลอยไพรินทร์ แหวนวงค์
นำงสำวพลอยมำดำ เหล่ำสมำธิกุล
นำงสำวพลอยวรินทร์ เวียงไชย
นำงสำวพัชญธิดำ อุ่นมี
นำงสำวพัชตำ เปียทอง
นำงสำวพัชรพร จันทร์ยำม
นำงสำวพัชรพร เป็งสุรินทร์
นำงสำวพัชรพร สิงห์ศร
นำงสำวพัชรสุดำ นำมวงษ์
นำงสำวพัชรำ สุพรรณกลำง
นำงสำวพัชรำภรณ์ เงินบำรุง
นำงสำวพัชรำภรณ์ ปำกเมย
นำงสำวพัชรินทร์ บุญเรือง
นำงสำวพัชรี ป้องกันภัย
นำงสำวพัชรี พิศสกุณำ
นำงสำวพัชรี มลิวัน
นำงสำวพัฑฒิดำ วัฒนำประภำกร
นำงสำวพัณณิตำ ขันเงิน
นำงสำวพัทธ์ธีรำ พงษ์สุทธิ์
นำยพัทธพงค์ โถคำนำม
นำงสำวพันธ์ทิพย์ ยะระสิทธิ์
นำยพันธวัธน์ ภูธะรักษ์
นำงสำวพันธิตรำ ทองภู
นำงสำวพำขวัญ นวลคำ
นำงสำวพำรีซ่ำร์ เดห์กำน
นำงสำวพิชชญำกำนต์ รอดรักษ์
นำงสำวพิชชำนุช วงศ์จริยะเกษม
นำงสำวพิชชำภรณ์ อนันต์โชติ
นำงสำวพิชญ์ชนก ผำอินดี
นำงสำวพิชญ์สินี สรำญฤทธิ์ไกร
นำงสำวพิชญ์สินี เสน่ห์ลักษณำ
นำงสำวพิชญำภำ แก้วไวยุทธิ์
นำงสำวพิชญำภำ รัตนวงศ์
นำยพิชญุตม์ ลีลำกนก
นำงสำวพิชยำกรณ์ แก้วประภำส

สถำนศึกษำ
ไชยฉิมพลีวิทยำคม
มัธยมวัดนำยโรง
จอมสุรำงค์อุปถัมภ์
กบินทร์วิทยำ
ศรีพฤฒำ
พูลเจริญวิทยำคม
ศิริวัฒน์วิทยำ
รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษกฯ
สำยปัญญำในพระรำชนูปถัมภ์
ทีปังกรวิทยำพัตน์(ทวีวัฒนำ) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
อุทัยวิทยำคม
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
วิมุตยำรำมพิทยำกร
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
นครสวรรค์
มัธยมวัดหนองจอก
กบินทร์วิทยำ
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นครรำชสีมำ
สำธิตมัธยม มรภ.พระนครศรีอยุธยำ
ไตรมิตรวิทยำลัย
พนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ"
แสงทองวิทยำ
สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี
เตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
สตรีนนทบุรี
หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ
รำชวินิต
โยธินบูรณะ
มัธยมวัดสิงห์
ธิดำนุเครำะห์
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ร้อยเอ็ดวิทยำลัย
เซนต์คำเบรียล
สมุทรปรำกำร

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พระนครศรีอยุธยำ
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
อุทัยธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
นครรำชสีมำ
พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๖ ( ๔๔๘ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๕๙๖ - ๔๐๖๓๐ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๕๙๖
๑
๔๐๕๙๗
๒
๔๐๕๙๘
๓
๔๐๕๙๙
๔
๔๐๖๐๐
๕
๔๐๖๐๑
๖
๔๐๖๐๒
๗
๔๐๖๐๓
๘
๔๐๖๐๔
๙
๔๐๖๐๕
๑๐
๔๐๖๐๖
๑๑
๔๐๖๐๗
๑๒
๔๐๖๐๘
๑๓
๔๐๖๐๙
๑๔
๔๐๖๑๐
๑๕
๔๐๖๑๑
๑๖
๔๐๖๑๒
๑๗
๔๐๖๑๓
๑๘
๔๐๖๑๔
๑๙
๔๐๖๑๕
๒๐
๔๐๖๑๖
๒๑
๔๐๖๑๗
๒๒
๔๐๖๑๘
๒๓
๔๐๖๑๙
๒๔
๔๐๖๒๐
๒๕
๔๐๖๒๑
๒๖
๔๐๖๒๒
๒๗
๔๐๖๒๓
๒๘
๔๐๖๒๔
๒๙
๔๐๖๒๕
๓๐
๔๐๖๒๖
๓๑
๔๐๖๒๗
๓๒
๔๐๖๒๘
๓๓
๔๐๖๒๙
๓๔
๔๐๖๓๐
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวพิณสวรรค์ วังหนองเสียว
นำยพิทยำ โชติถนอมกิจ
นำงสำวพิพำกษำ เจริญจิตร
นำงสำวพิมพกำนต์ เล็กเหล่ำคง
นำงสำวพิมพ์ชมพู มิ่งขวัญ
นำงสำวพิมพ์นิภำ เชำว์ศิริกุล
นำงสำวพิมพ์พัณณิน โพธิ์แดง
นำงสำวพิมพ์มำดำ อดิเรกตระกำร
นำงสำวพิมพ์มำดำ อยู่เจริญ
นำงสำวพิมพมำศ ปำนกำร
นำงสำวพิมพ์ระวี ฉะอ้อน
นำงสำวพิมพ์ลภัส เกตุสถิตย์
นำงสำวพิมพ์ลภัส ศรีสวัสดิ์
นำงสำวพิมพ์วลัญช์ หัวหนองหำญ
นำงสำวพิรดำ ลิ้มชูวงศ์
นำยพิรักษ์ สมสกุล
นำงสำวพิสชำ บัวทับ
นำงสำวพีซำนิกำ ทองประศรี
นำยพีระพัฒน์ ตันตระกูล
นำยพุฒิพงศ์ แก้วจินดำ
นำงสำวพุทธชำติ ปรำชญำกุล
นำงสำวพุทธธิดำ ทัศนียกุล
นำงสำวเพชรดำ แสนเจริญมงคล
นำงสำวเพ็ญพิชชำ ตรีทิพย์
นำงสำวเพ็ญพิชำ นำแสงวำณิช
นำงสำวเพ็ญภักดิ์ อุ่นขำว
นำงสำวเพียงชีวัน ชนะสงครำม
นำงสำวเพียรนภำ ศรีสวัสดิ์
นำงสำวแพรภคภร ธนะรัชต์
นำงสำวแพรว งำมนิมิตร
นำงสำวแพรวพรำว สุวิหำร
นำงสำวแพรวเพ็ชร ภู่สงค์
นำงสำวแพรวำ ศรีสุนทร
นำงสำวไพลิน เฉลิมโรจน์
นำงสำวฟำน่ำ ยำหลี

สถำนศึกษำ
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
ทีปังกรวิทยำพัตน์(ทวีวัฒนำ) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี
มัธยมวัดหนองแขม
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล
ศรีสะเกษวิทยำลัย
วัดไร่ขิงวิทยำ
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
วชิรธรรมสำธิต
หำดใหญ่วิทยำลัย
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี
รำชวินิต
กวงฮั้ว
สุวรรณภูมิพิทยไพศำล
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
เขำทรำยทับคล้อพิทยำ
ยุวทูตศีกษำ
ศรีเทพประชำสรรค์
ไตรมิตรวิทยำลัย
พิบูลวิทยำลัย

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ศรีสะเกษ
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ระยอง
ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหำนคร
พิจิตร
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
มัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร
ศึกษำนำรี
กรุงเทพมหำนคร
บดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรุงเทพมหำนคร
เขมะสิริอนุสสรณ์
กรุงเทพมหำนคร
ประเทียบวิทยำทำน
สระบุรี
นำงรอง
บุรีรัมย์
คลองใหญ่วิทยำคม
ตรำด
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นนทบุรี
อุทัย
พระนครศรีอยุธยำ
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ สมุทรปรำกำร
ท่ำตะโกพิทยำคม
นครสวรรค์
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นนทบุรี
บำงมด "สีสุกหวำด จนอุปถัมภ์"
กรุงเทพมหำนคร
ศิริวัฒน์วิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๙ ( ๔๔๑ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๖๓๑ - ๔๐๖๗๒ รวม ๔๒ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๖๓๑
๑
๔๐๖๓๒
๒
๔๐๖๓๓
๓
๔๐๖๓๔
๔
๔๐๖๓๕
๕
๔๐๖๓๖
๖
๔๐๖๓๗
๗
๔๐๖๓๘
๘
๔๐๖๓๙
๙
๔๐๖๔๐
๑๐
๔๐๖๔๑
๑๑
๔๐๖๔๒
๑๒
๔๐๖๔๓
๑๓
๔๐๖๔๔
๑๔
๔๐๖๔๕
๑๕
๔๐๖๔๖
๑๖
๔๐๖๔๗
๑๗
๔๐๖๔๘
๑๘
๔๐๖๔๙
๑๙
๔๐๖๕๐
๒๐
๔๐๖๕๑
๒๑
๔๐๖๕๒
๒๒
๔๐๖๕๓
๒๓
๔๐๖๕๔
๒๔
๔๐๖๕๕
๒๕
๔๐๖๕๖
๒๖
๔๐๖๕๗
๒๗
๔๐๖๕๘
๒๘
๔๐๖๕๙
๒๙
๔๐๖๖๐
๓๐
๔๐๖๖๑
๓๑
๔๐๖๖๒
๓๒
๔๐๖๖๓
๓๓
๔๐๖๖๔
๓๔
๔๐๖๖๕
๓๕
๔๐๖๖๖
๓๖
๔๐๖๖๗
๓๗
๔๐๖๖๘
๓๘
๔๐๖๖๙
๓๙
๔๐๖๗๐
๔๐
๔๐๖๗๑
๔๑
๔๐๖๗๒
๔๒

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวเฟื่องฟ้ำ รู้บุญ
นำงสำวภคธร ปัญญำธโฬ
นำยภควัต เลี้ยงอยู่
นำงสำวภศิดำ อวนศรี
นำงสำวภัคจิรำ จุ้ยม่วงศรี
นำงสำวภัคธีมำ จิตวิบุลย์
นำงสำวภัคนภัสส์ อิสรีย์พร
นำงสำวภัคศพร กลิ่นรอด
นำงสำวภัคสุภำ โลเด
นำงสำวภัณฑิรำ พรมส้มข่ำ
นำยภัทรพงศ์ น้อยยำง
นำงสำวภัทรพร อยู่สบำย
นำงสำวภัทรวรรณ ประสำนสงฆ์
นำงสำวภัทรสรณ์ ว่องไววิทย์
นำงสำวภัทรำนิษฐ์ เด่นนภำสุรพงศ์
นำงสำวภัทรำภรณ์ กลสรร
นำงสำวภัทรียำ ตั้งสุนทรชัย
นำงสำวภัสรำภรณ์ เอื้อหิรัญญำนนท์
นำยภำกร แก้วระดี
นำงสำวภำคินี ธีระกำญจน์
นำงสำวภำคินี วงค์จีน
นำยภำณุพิชญ์ ตันติผำติ
นำยภำณุวิชญ์ ตุ้ยเจริญ
นำงสำวภำนรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม
นำงสำวภำนิตย์ชกรณ์ เนตระกำศ
นำยภำนุพงศ์ พุ่มพวง
นำงสำวภำวิดำ วงศ์กังแห
นำยภีม ศรีชัย
นำยภูเบศ วงศ์โอ่โถง
นำยภูมินทร์ เกณสำคู
นำงสำวภูริชญำ คีรินทร์
นำยภูริทัต ยำรัมย์
นำยภูรินทร์ ตรีประพิณ
นำงสำวภูริพงษ์ เด่นมำลัย
นำยภูวดล เริงรัตน์
นำยภูวนำถ ประเสริฐสังข์
นำยภูวพัศ เทียมจรรยำ
นำงสำวภูศำ จันทร์นวล
นำงสำวมณชกร สุขใจ
นำงสำวมณทนิตย์ จ้ำวเจริญ
นำงสำวมณฤทัย อินธิจักร
นำงสำวมณีรัตน์ ทอนนุสะ

สถำนศึกษำ
เทพศรินทร์ สมุทรปรำกำร
สตรีวัดมหำพฤฒำรำม
วัดอินทำรำม
ฤทธิยะวรรณำลัย
มัธยมวัดหนองจอก
รำชวินิตบำงแก้ว
กสิณธรอำคำเดมี่
ไทยตริสเตียน
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
อุตรดิตถ์ดรุณี
แก่นนครวิทยำลัย
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
มอ.วิทยำนุสรณ์
สำรสำสน์วิเทศสำยไหม
โพธิสำรพิทยำกร
พระแม่มำรี สำธุประดิษฐ์
กวงฮั้ว
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี
เบญจมรำชูทิศ จันทบุรี
ไทยตริสเตียน
สำมัคคีวิทยำคม
นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
รำชสีมำวิทยำลัย
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
วังตะเคียนวิทยำคม
สวนกุหลำบวิทยำลัย
เฉลิมขวัญสตรี
สำธิตมัธยม มรภ.พระนครศรีอยุธยำ
สหวิทย์
ศีขรภูมิพิสัย
สุคนธีรวิทย์
โนนสูงศรีธำนี
ภูเก็ตวิทยำลัย
โพธำวัฒนำเสนี
พระโขนงพิทยำลัย
ร้อยเอ็ดวิทยำลัย
มหิดลวิทยำนุสรณ์
วัดทรงธรรม
สตรีศรีน่ำน
ดอยสะเก็ดวิทยำคม
ฤทธิยะวรรณำลัย
พนัสพิทยำคำร

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
อุตรดิตถ์
ขอนแก่น
เพชรบุรี
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ระยอง
ปทุมธำนี
จันทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
เชียงรำย
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
รำชบุรี
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
พระนครศรีอยุธยำ
สุพรรณบุรี
สุรินทร์
นครปฐม
นครรำชสีมำ
ภูเก็ต
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ร้อยเอ็ด
นครปฐม
สมุทรปรำกำร
น่ำน
เชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๕๐ ( ๔๔๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๖๗๓ - ๔๐๗๑๔ รวม ๔๒ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๖๗๓
๑
๔๐๖๗๔
๒
๔๐๖๗๕
๓
๔๐๖๗๖
๔
๔๐๖๗๗
๕
๔๐๖๗๘
๖
๔๐๖๗๙
๗
๔๐๖๘๐
๘
๔๐๖๘๑
๙
๔๐๖๘๒
๑๐
๔๐๖๘๓
๑๑
๔๐๖๘๔
๑๒
๔๐๖๘๕
๑๓
๔๐๖๘๖
๑๔
๔๐๖๘๗
๑๕
๔๐๖๘๘
๑๖
๔๐๖๘๙
๑๗
๔๐๖๙๐
๑๘
๔๐๖๙๑
๑๙
๔๐๖๙๒
๒๐
๔๐๖๙๓
๒๑
๔๐๖๙๔
๒๒
๔๐๖๙๕
๒๓
๔๐๖๙๖
๒๔
๔๐๖๙๗
๒๕
๔๐๖๙๘
๒๖
๔๐๖๙๙
๒๗
๔๐๗๐๐
๒๘
๔๐๗๐๑
๒๙
๔๐๗๐๒
๓๐
๔๐๗๐๓
๓๑
๔๐๗๐๔
๓๒
๔๐๗๐๕
๓๓
๔๐๗๐๖
๓๔
๔๐๗๐๗
๓๕
๔๐๗๐๘
๓๖
๔๐๗๐๙
๓๗
๔๐๗๑๐
๓๘
๔๐๗๑๑
๓๙
๔๐๗๑๒
๔๐
๔๐๗๑๓
๔๑
๔๐๗๑๔
๔๒

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวมณีรัตน์ สำยทองทวี
นำงสำวมลณเรศ ธวัชประกอบลำภ
นำงสำวมะลิตำ ดำกระโทก
นำงสำวมัณฑนำกร อุตรกิจ
นำงสำวมัลลิกำ ไชยโม
นำงสำวมำติกำนต์ เผ่ำพลทอง
นำงสำวมำริษำ แก้วจันทร์
นำงสำวมำริสำ แซ่ลิ้ม
นำงสำวมำริสำ แสงเทรนฤกษ์ชัย
นำงสำวมำลินี พิลึก
นำงสำวมินตรำ ภูมิประเทศ
นำงสำวมุฑิยำ มีม้วน
นำงสำวมุตตำพร จันล่องคำ
นำงสำวเมทินี เมฆเมธำรัตน์
นำยเมธัส อินทร์ทอง
นำงสำวเมธีนี ศรีวิริยรัตน์
นำงสำวเมภิกำ อินทรัตน์
นำงสำวเมวีญำ น้อมเจริญ
นำงสำวเมษำ ภมรทรัพย์
นำยยงยุทธ ภู่ทอง
นำงสำวยลวดี ไชยนิตย์
นำงสำวยอด เสำปำน
นำงสำวยุวดี โด่งพิมำย
นำยรณกฤต ตระกูลเสนำธง
นำงสำวรติมำ ศิริพิมลวำทิน
นำงสำวรพีพร แซ่โกว
นำงสำวรพีภัทร ไทยยำนันท์
นำงสำวรมย์ลิน ไทรไกรกระ
นำงสำวรมิตำ อินพะวะผะลิน
นำงสำวรวิสรำ สุยะ
นำงสำวรสกร เข็มลำย
นำยระชำนนท์ ยุพำ
นำงสำวรักษณีย์ นบน้อยเสรีวงศ์
นำยรัชตไพบูลย์ อ่ำขวัญยืน
นำงสำวรัตนำภรณ์ พรหมเหลือง
นำงสำวรัตนำวรรณ ทองสว่ำง
นำงสำวรินรดำ เกตุแพร
นำยริฟฮำน หวันเหลีม
นำยรุ่งทิพย์ พวงทอง
นำงสำวรุ่งนภำ ศุภมงคลฤกษ์
นำงสำวรุ้งรวี ปำนเจริญ
นำงสำวรุ่งวรำภรณ์ อ่อนมณี

สถำนศึกษำ

จังหวัด

บดินทรเดชำ
รำชวินิต
โชคชัยสำมัคคี
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี
นิคมวิทยำ
เสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล"
หนองกรดพิทยำคม
วัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อุปถมภ์
จันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม

นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครำชสีมำ
นนทบุรี
ระยอง
สระบุรี
นครสวรรค
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
ทีปังกรวิทยำพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสำรเกษตร) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ปทุมธำนี
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
สตรีสิริเกศ
ศรีสะเกษ
โพธิ์ทอง "จินดำมณี"
อ่ำงทอง
เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลก
แสงอรุณ
กรุงเทพมหำนคร
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมวัดธำตุทอง
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปรำกำร
กำญจนำนุเครำะห์
กำญจนบุรี
มัธยมวัดบึงทองหลำง
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมวัดสิงห์
กรุงเทพมหำนคร
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
นครรำชสีมำ
สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยมัธยมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) ขอนแก่น
เขมะสิริอนุสสรณ์
กรุงเทพมหำนคร
เด็กสกลนิมิตใหม่
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
นครสวรรค์
รำชนีบูรณะ
นครปฐม
เบญจมรำชูทิศ จันทบุรี
จันทบุรี
รัตนรำษฎร์บำรุง
รำชบุรี
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นครนำยก
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี
นนทบุรี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ปทุมธำนี
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพมหำนคร
ประจันตรำษฎร์บำรุง
ปรำจีนบุรี
ดอยสะเก็ดวิทยำคม
เชียงใหม่
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย
เชียงใหม่
อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหำนคร
โพธำวัฒนำเสนี
รำชบุรี
สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
วัดไร่ขิงวิทยำ
นครปฐม
บ้ำนค่ำย
ระยอง
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๕๑ ( ๒๒๒ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๗๑๕ - ๔๐๗๔๙ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๗๑๕
๑
๔๐๗๑๖
๒
๔๐๗๑๗
๓
๔๐๗๑๘
๔
๔๐๗๑๙
๕
๔๐๗๒๐
๖
๔๐๗๒๑
๗
๔๐๗๒๒
๘
๔๐๗๒๓
๙
๔๐๗๒๔
๑๐
๔๐๗๒๕
๑๑
๔๐๗๒๖
๑๒
๔๐๗๒๗
๑๓
๔๐๗๒๘
๑๔
๔๐๗๒๙
๑๕
๔๐๗๓๐
๑๖
๔๐๗๓๑
๑๗
๔๐๗๓๒
๑๘
๔๐๗๓๓
๑๙
๔๐๗๓๔
๒๐
๔๐๗๓๕
๒๑
๔๐๗๓๖
๒๒
๔๐๗๓๗
๒๓
๔๐๗๓๘
๒๔
๔๐๗๓๙
๒๕
๔๐๗๔๐
๒๖
๔๐๗๔๑
๒๗
๔๐๗๔๒
๒๘
๔๐๗๔๓
๒๙
๔๐๗๔๔
๓๐
๔๐๗๔๕
๓๑
๔๐๗๔๖
๓๒
๔๐๗๔๗
๓๓
๔๐๗๔๘
๓๔
๔๐๗๔๙
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวรุจิรำ คชกำญจน์
นำงสำวเรณุมำศ กองทอง
นำงสำวเริงฤดี สมเสนำะ
นำงสำวโรสิตำ สุธิรังกูร
นำงสำวลลิตำ เขียวหวำน
นำงสำวลวิชญำ จันทร์คำ
นำงสำวลัก๘ณำ อนุพันธ์
นำงสำวลักษณษรีย์ ศรีกันฑำ
นำงสำวลักษณำ อำรีรักษ์
นำงสำวลัดดำวัลย ศรีตะปัญญำ
นำยวงศธร พืชทองหลำง
นำงสำววชิตำ ลีลำศรีสุนทร
นำยวชิรวิทย์ พรำยพัทธยำ
นำงสำววชิรำภรณ์ ประทุมกุล
นำงสำววพูนศิริ บุญเหลือง
นำงสำววรชฎำ กุลจันทร์
นำงสำววรดำ ทองเพ็ชร์
นำงสำววรดำ ทำปิน
นำงสำววรนำรี เผ่ำโยธิน
นำยวรเมธ งำมวงษ์วำน
นำยวรเมธ วงศ์เครือสอน
นำงสำววรรณชำ นำคอก
นำงสำววรรณณิศำ ปัญญรัศมิชนม์
นำงสำววรรณพร สุขแสง
นำงสำววรรณรัตน์ พลนำม
นำงสำววรรณริสำ หูสันเทียะ
นำยวรวิช ไสยมรรคำ
นำงสำววรินดำ หนูเอี่ยม
นำงสำววรินทร วรวงศ์
นำงสำววริยำ ขวัญตำ
นำงสำววริศรำ จิ้วกำย
นำงสำววริศรำ หวันทำ
นำงสำววริสรำ พึ่งบุญ
นำยวศิน จิโรปกำร
นำยวัจน์กร จันทร์ดำ

สถำนศึกษำ
สตรีนครสวรรค์
ประเทียบวิทยำทำน
วังตะเคียนวิทยำคม
ชลกันยำนุกูล
ปรำจิณรำษฎรอำรุง
ปัญญำวิทย์
วัดหลวงวิทยำ
สำรสำสน์วิเทศ เชียงใหม่
นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
ปรำจีนกัลยำณี
ทัพรำชวิทยำ
ธิดำนุเครำะห์
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
กรรณสูตศึกษำลัย
ไชยฉิมพลีวิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยรเนศวร
สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ
ตำกพิทยำคม
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี
ชลรำษฏรอำรุง
พูลเจริญวิทยำคม
สังคมวิทยำ
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
สหวิทย์
วัดทรงธรรม
สำรสำสน์วิเทศรำชพกษ์
เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
บดินทรเดชำ
ตรำษตระกำลคุณ
หนองกรดพิทยำคม
บูรณะรำลึก
วังตะเคียนวิทยำคม
สตรีสมุทรปรำกำร
เซนต์คำเบรียล
สมุทรปรำกำร

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
นครสวรรค์
สระบุรี
ปรำจีนบุรี
ชลบุรี
ปรำจีนบุรี
ตรัง
ศรีสะเกษ
เชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหำนคร
ตำก
ปรำจีนบุรี
ชลบุรี
สมุทรปรำกำร
หนองคำย
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
สมุทรปรำกำร
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
ตรำด
นครสวรรค
ตรัง
ปรำจีนบุรี
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๕๒ ( ๒๒๓ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๗๕๐ - ๔๐๗๘๔ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๗๕๐
๑
๔๐๗๕๑
๒
๔๐๗๕๒
๓
๔๐๗๕๓
๔
๔๐๗๕๔
๕
๔๐๗๕๕
๖
๔๐๗๕๖
๗
๔๐๗๕๗
๘
๔๐๗๕๘
๙
๔๐๗๕๙
๑๐
๔๐๗๖๐
๑๑
๔๐๗๖๑
๑๒
๔๐๗๖๒
๑๓
๔๐๗๖๓
๑๔
๔๐๗๖๔
๑๕
๔๐๗๖๕
๑๖
๔๐๗๖๖
๑๗
๔๐๗๖๗
๑๘
๔๐๗๖๘
๑๙
๔๐๗๖๙
๒๐
๔๐๗๗๐
๒๑
๔๐๗๗๑
๒๒
๔๐๗๗๒
๒๓
๔๐๗๗๓
๒๔
๔๐๗๗๔
๒๕
๔๐๗๗๕
๒๖
๔๐๗๗๖
๒๗
๔๐๗๗๗
๒๘
๔๐๗๗๘
๒๙
๔๐๗๗๙
๓๐
๔๐๗๘๐
๓๑
๔๐๗๘๑
๓๒
๔๐๗๘๒
๓๓
๔๐๗๘๓
๓๔
๔๐๗๘๔
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำยวัชระ สำรำญ
นำยวัชระพงษ์ นวลเพ็ญ
นำงสำววัชรี วงษ์จันทร์
นำยวันชัย ทัดมำลำ
นำงสำววันทนีย์ จิวเจริญ
นำงสำววันนุสรณ์ เอี่ยมอนุพงษ์
นำงสำววันวิสำ คล้ำนจินดำ
นำงสำววันวิสำข์ ยอดอินตะ
นำงสำววัสส ตันสำเริง
นำยวัสสำ ขำวคำเขต
นำงสำววำรุณี วีระพันธ์
นำงสำววำศิตำ กอโพธิ์ศรี
นำยวิชชรัช รุจิวำลยะ
นำงสำววิชญำดำ เล้ำสุบินประเสริฐ
นำงสำววิชุดำ คำแพง
นำงสำววิธิดำ สุขสมพงษ์
นำงสำววิภำกร สุขเจริญ
นำงสำววิภำวรรณ เทศเทียน
นำงสำววิมลฉัตร พริ้งพรำย
นำงสำววิมุตติยำ แม้นสุรินทร์
นำงสำววิรตี เชื่อดี
นำงสำววิลำสินี หวั่นศักดำ
นำงสำววิวรรชนี ตู้ประดับ
นำงสำววิวิศนำ อุ่นใจ
นำงสำววิสนี มิสกำวัน
นำยวีรภัทร กระต่ำยทอง
นำยวุฒิกำญจน์ แสงโพธิ์แก้ว
นำยวุฒิวัฒน์ จรัสพัฒนธรณ์
นำงสำวศรมณี ชัยพัฒน์
นำยศรัณย์ รัชตศรีประเสริฐ
นำยศรำวุธ วังหลวง
นำงสำวศวิตำ เลิศสกุลธรรม
นำงสำวศศิกำนต์ ประภัษษร
นำงสำวศศิกำนต์ วรรณมหินทร์
นำงสำวศศิฉำย สมเทพ

สถำนศึกษำ
มัธยมวัดสิงห์
พังโคนวิทยำคม
บำงมด "สีสุกหวำด จนอุปถัมภ์"
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ลพบุรี
รำชนีบูรณะ
สำรสำสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
บ้ำนค่ำย
มัธยมบ้ำนบำงกะปิ
สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่
สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มัธยมวัดสุทธำรำม
สังคมวิทยำ
มีนประสำทวิทยำ
สตรีนนทบุรี
ขุขันธ์
หนองหญ้ำไซวิทยำ
นวมินทรำชินูทิศ
สตรีนนทบุรี
ปรำจีนกัลยำณี
ปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ
สุรวิทยำคำร
กระทุ่มเบน "วิเศษสมุทคุณ"
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ศึกษำนำรี
อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
พระแท่นดงรังวิทยำคำร
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
วัดรำชบพิธ
ปทุมเทพวิทยำคำร
สวนกุหลำบวิทยำลัย
เทพศิรินทร์
สระแก้ว
เด็กสกลนิมิตใหม่
สุวรรณภูมิพิทยไพศำล
สันติรำษฎร์วิทยำลัย
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
สกลนคร
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
นครปฐม
สมุทรปรำกำร
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
หนองคำย
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี
สมุทรปรำกำร
นนทบุรี
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
สุรินทร์
สมุทรสำคร
เพชรบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กำญจนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
หนองคำย
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหำนคร

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๕๓ ( ๒๒๔ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๗๘๕ - ๔๐๘๑๙ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๗๘๕
๑
๔๐๗๘๖
๒
๔๐๗๘๗
๓
๔๐๗๘๘
๔
๔๐๗๘๙
๕
๔๐๗๙๐
๖
๔๐๗๙๑
๗
๔๐๗๙๒
๘
๔๐๗๙๓
๙
๔๐๗๙๔
๑๐
๔๐๗๙๕
๑๑
๔๐๗๙๖
๑๒
๔๐๗๙๗
๑๓
๔๐๗๙๘
๑๔
๔๐๗๙๙
๑๕
๔๐๘๐๐
๑๖
๔๐๘๐๑
๑๗
๔๐๘๐๒
๑๘
๔๐๘๐๓
๑๙
๔๐๘๐๔
๒๐
๔๐๘๐๕
๒๑
๔๐๘๐๖
๒๒
๔๐๘๐๗
๒๓
๔๐๘๐๘
๒๔
๔๐๘๐๙
๒๕
๔๐๘๑๐
๒๖
๔๐๘๑๑
๒๗
๔๐๘๑๒
๒๘
๔๐๘๑๓
๒๙
๔๐๘๑๔
๓๐
๔๐๘๑๕
๓๑
๔๐๘๑๖
๓๒
๔๐๘๑๗
๓๓
๔๐๘๑๘
๓๔
๔๐๘๑๙
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวศศิริญญ์ แสงชำติ
นำงสำวศศิวิมล จันทะคีรี
นำงสำวศำตนันท์ แววสีงำม
นำงสำวศิรดำ คณำนุรักษ์
นำงสำวศิรประภำ อัจฉริยนนท์
นำยศิรวิชญ์ อรรถกุล
นำงสำวศิรำณี แทนประชำ
นำงสำวศิริกัญญำ กันทะมำ
นำงสำวศิรินภำ แจ่มนภำ
นำงสำวศิริพร กุญชรโชติ
นำงสำวศิริพร หวังชิดกลำง
นำงสำวศิริมำศ เชียงทอง
นำงสำวศิริรัตน์ ยงรัมย์
นำงสำวศิริลักษณ์ ฤทธิ์บัว
นำงสำวศิริวรรณ สำเนียงดี
นำงสำวศิริสุข งำมผ่อง
นำงสำวศุกลภัทร อักษรเนียม
นำงสำวศุจีภรณ์ ประโมงมุข
นำยศุภกร คำเขียว
นำยศุภกร สุขดิบ
นำงสำวศุภกำนต์ ศิริพงศ์สัมพันธ์
นำยศุภณัฐ ทองสี
นำยศุภฤกษ์ หำญกร
นำงสำวศุภลักษณ์ บัวตูม
นำยศุภวิชญ์ ปินตำกุล
นำยศุภสัณห์ เย็นชุ่ม
นำงสำวศุภำพิชญ์ โฆษิตสรำคม
นำงสำวศุภำพิชญ์ วิชำเรือง
นำงสำวศุภำพิชญ มีประเสริฐ
นำงสำวศุภิสรำ นวนพรัตน์สกุล
นำงสำวโศจิรัฏฐ์ มุทุสิทธิ์
นำงสำวสถกัญญภัทร เมืองเกลี้ยง
นำงสำวสมิตำนันท์ วิเศษศรี
นำงสำวสมิตำนันท์ สุดเฉลียว
นำยสมิทธิ์ จันทร์ไทย

สถำนศึกษำ
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
หล่มสักวิทยำคม
สตรีวัดระฆัง
รำชินีบน
วัดอินทำรำม
มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ
สำธิตกรุงเทพธนบุรี
ดรุณำรำชบุรี
ดัดดรุณี
ท่ำตะโกพิทยำคม
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
คงคำรำม
มำบตำพุดพันพิทยำคำร
หัวหิน
กำญจนำนุเครำะห์
สตรีสิริเกศ
พัทลุง
แก่นนครวิทยำลัย
บุญวำทย์วิทยำลัย
รัตนรำษฎร์บำรุง
วชิรธรรมสำธิต
เพชรพิทยำคม
ทัพรำชวิทยำ
บำงบ่อวิทยำคม
สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
เทพมิตรศึกษำ
แสงอรุณ
พิบูลวิทยำลัย
ถำวรำนุกูล
จอมสุรำงค์อุปถัมภ์
บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต
พรหมำนุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
มำรีวิทยำ กบินทร์บุรี
พิบูลวิทยำลัย
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จังหวัด
นนทบุรี
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สงขลำ
กรุงเทพมหำนคร
รำชบุรี
ฉะเชิงเทรำ
นครสวรรค์
นครรำชสีมำ
เพชรบุรี
ระยอง
ประจวบคิรีขันธ์
กำญจนบุรี
ศรีสะเกษ
พัทลุง
ขอนแก่น
ลำปำง
รำชบุรี
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบูรณ์
สระแก้ว
สมุทรปรำกำร
พะเยำ
สุรำษฎร์ธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
สมุทรสงครำม
พระนครศรีอยุธยำ
ปทุมธำนี
เพชรบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
ลพบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๕๔ ( ๒๒๕ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๘๒๐ - ๔๐๘๕๔ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๘๒๐
๑
๔๐๘๒๑
๒
๔๐๘๒๒
๓
๔๐๘๒๓
๔
๔๐๘๒๔
๕
๔๐๘๒๕
๖
๔๐๘๒๖
๗
๔๐๘๒๗
๘
๔๐๘๒๘
๙
๔๐๘๒๙
๑๐
๔๐๘๓๐
๑๑
๔๐๘๓๑
๑๒
๔๐๘๓๒
๑๓
๔๐๘๓๓
๑๔
๔๐๘๓๔
๑๕
๔๐๘๓๕
๑๖
๔๐๘๓๖
๑๗
๔๐๘๓๗
๑๘
๔๐๘๓๘
๑๙
๔๐๘๓๙
๒๐
๔๐๘๔๐
๒๑
๔๐๘๔๑
๒๒
๔๐๘๔๒
๒๓
๔๐๘๔๓
๒๔
๔๐๘๔๔
๒๕
๔๐๘๔๕
๒๖
๔๐๘๔๖
๒๗
๔๐๘๔๗
๒๘
๔๐๘๔๘
๒๙
๔๐๘๔๙
๓๐
๔๐๘๕๐
๓๑
๔๐๘๕๑
๓๒
๔๐๘๕๒
๓๓
๔๐๘๕๓
๓๔
๔๐๘๕๔
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวสรรชม แสงทอง
นำงสำวสรัลชนำ วรดิถี
นำยสรำวุฒิ ขำวงษ์
นำยสรำวุธ รักษำเดช
นำงสำวสลิลลำ น้อยสนอง
นำงสำวสวิชญำ ชัยสุวรรณรักษ์
นำงสำวสวิตำ พุทธิไพศำล
นำยสัณหภำส ทับทิมทองคำ
นำงสำวสัสดำวดี พูลพิพัฒน์
นำงสำวสำทิดำ ดวงศรี
นำงสำวสำยน้ำผึ้ง ศรีวิเศษ
นำงสำวสำยพิรุณ ดำรำรัตน์
นำงสำวสิญำพร อริยะเดช
นำยสิทธินนท์ ไชยหงษ์
นำงสำวสิริกร พิกุลแก้ว
นำงสำวสิริกร เลำหไทยมงคล
นำงสำวสิรินยำ วงทอง
นำงสำวสิริพร ขำมป้อม
นำงสำวสิริมำ ตันสุวรรณรัตน์
นำงสำวสิริลักษณ์ โพนทอง
นำงสำวสิริวิมล ปรำงค์ประเสริฐ
นำยสิริวุฒิ ล่องสกุล
นำงสำวสุกฤตำ แซ่เช่ำ
นำงสำวสุกัลยำ สัมภเวส
นำงสำวสุกำนดำ กำรกล่ำ
นำงสำวสุจิรำ รังสี
นำงสำวสุชัญญำ แก้วสมบูรณ์
นำงสำวสุชัญญำ ปูมสีดำ
นำงสำวสุชำดำ หำญบุญธรรม
นำงสำวสุชำวดี ใจเฉื่อย
นำงสำวสุชำวดี เหล่ำมำนะเจริญ
นำงสำวสุดหทัย ทองปรอน
นำงสำวสุดำพร นครสวรรค์
นำงสำวสุดำพร แสวง
นำงสำวสุดำรัตน์ ทองนวล

สถำนศึกษำ
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
ตรำษตระกำลคุณ
เตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
สันติรำษฎร์วิทยำลัย
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ปรำจิณรำษฎรอำรุง
ฤทธิยะวรรณำลัย
เบญจมรำชูทิศ
สำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์
สกลวิทยำ
สุรวิวัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร
สตรีวิทยำ
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย พิษณุโลก
สุวรำแพนลันนลำพิทยำคม
อัมพรไพศำล
ดัดดรุณี
ยุวทูตศีกษำ
นวมินทรำชินูทิศ
วัดสระเกศ
สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (มัธยม)
มัธยมวัดนำยโรง
สมเด็จพิทยำคม
บรบือ
สุคนธีรวิทย์
คณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี
โยธินบูรณะ
ศรีเทพประชำสรรค์
รำชินี
เทพศรินทร์ สมุทรปรำกำร
คณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี
สุวรรณภูมิพิทยไพศำล
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
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จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
ตรำด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ลพบุรี
ปรำจีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
นครปฐม
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
กรุงเทพมหำนคร
กำฬสินธ์
มหำสำรคำม
นครปฐม
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
ปทุมธำนี
ร้อยเอ็ด
นนทบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๕๕ ( ๔๒๙ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๘๕๕ - ๔๐๘๘๙ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๘๕๕
๑
๔๐๘๕๖
๒
๔๐๘๕๗
๓
๔๐๘๕๘
๔
๔๐๘๕๙
๕
๔๐๘๖๐
๖
๔๐๘๖๑
๗
๔๐๘๖๒
๘
๔๐๘๖๓
๙
๔๐๘๖๔
๑๐
๔๐๘๖๕
๑๑
๔๐๘๖๖
๑๒
๔๐๘๖๗
๑๓
๔๐๘๖๘
๑๔
๔๐๘๖๙
๑๕
๔๐๘๗๐
๑๖
๔๐๘๗๑
๑๗
๔๐๘๗๒
๑๘
๔๐๘๗๓
๑๙
๔๐๘๗๔
๒๐
๔๐๘๗๕
๒๑
๔๐๘๗๖
๒๒
๔๐๘๗๗
๒๓
๔๐๘๗๘
๒๔
๔๐๘๗๙
๒๕
๔๐๘๘๐
๒๖
๔๐๘๘๑
๒๗
๔๐๘๘๒
๒๘
๔๐๘๘๓
๒๙
๔๐๘๘๔
๓๐
๔๐๘๘๕
๓๑
๔๐๘๘๖
๓๒
๔๐๘๘๗
๓๓
๔๐๘๘๘
๓๔
๔๐๘๘๙
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำยสุทธิพจน์ ไพศำลบรมณี
นำงสำวสุธำสินี แสงจรัสวงศ์
นำงสำวสุธิดำ คิดแท้
นำงสำวสุนิศรำ สมใจเดช
นำยสุปัญจะ จันทร์เกตุ
นำงสำวสุพรรษำ บัวผำย
นำยสุพัฒชัย รัตนพล
นำงสำวสุพิชชำ บัญญัติเลิศถำวร
นำงสำวสุพิชชำ เลิศพงศ์อำรยะ
นำงสำวสุพิชญำ สิงสำหัส
นำงสำวสุภัคกุล เอี่ยมอำภำ
นำงสำวสุภำภรณ์ นำคนวล
นำงสำวสุภำสินี กลีบบัว
นำยสุรเชษฐ์ จิตรประสำน
นำยสุรนำท ทรำยฮวด
นำงสำวสุรัสวดี ธงรัตนะ
นำงสำวสุรำงคนำ แสงแก้ว
นำงสำวเสำวรส ศรีบุญเรือง
นำงสำวเสำวลักษณ์ ทองเลื่อม
นำงสำวแสงเทียน ชัชวำลยำงกูร
นำงสำวโสภิดำ เกิดโมลี
นำงสำวโสภิตสุดำ หิมำนนท์
นำงสำวหงษ์ฟ้ำ รักวงศ์
นำงสำวหงส์เหม ภิวงศ์
นำงสำวหนึ่งฤทัย ใสดี
นำยหรัณย์ ธรรมพิทักษ์
นำยหัสวรรษ พั่วแพง
นำงสำวเหมวรรณ เหตำนุรักษ์
นำงสำวเหยี่ยนหลิง หลิว
นำงสำวอติกำนต์ ใจมูลมั่ง
นำงสำวอทิตยำ ประเสริฐรอด
นำงสำวอธิชำ อริยำภรณ์
นำยอธิป คำคง
นำงสำวอนัญญำ จีนทอง
นำงสำวอนัญญำ สุกุลนนท์

สถำนศึกษำ
จังหวัด
ธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม
ปทุมธำนี
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
กรุงเทพมหำนคร
หนองแค "สรกิจพิทยำ"
สระบุรี
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑
สุพรรณบุรี
เขำทรำยทับคล้อพิทยำ
พิจิตร
สมเด็จพิทยำคม
กำฬสินธ์
ยำนนำเวศวิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
รำชินี
กรุงเทพมหำนคร
โพธิสำรพิทยำกร
กรุงเทพมหำนคร
สตรีสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
หนองหญ้ำไซวิทยำ
สุพรรณบุรี
กุยบุรีวิทยำ
ประจวบคีรีขันธ์
ปิยชำติพัฒนำ ๙
นครนำยก
เพชรละครวิทยำ
เพชรบูรณ์
บ้ำนนำ "นำยกพิทยำกร"
นครนำยก
สกลวิทยำ
นครปฐม
หนองแค "สรกิจพิทยำ"
สระบุรี
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
สตรีวิทยำ ๒
กรุงเทพมหำนคร
โชคชัยสำมัคคี
นครำชสีมำ
มำบตำพุดพันพิทยำคำร
ระยอง
วัดไร่ขิงวิทยำ
นครปฐม
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
แสงทองวิทยำ
สงขลำ
ปรำจิณรำษฎรอำรุง
ปรำจีนบุรี
สำธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชลบุรี
จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ลพบุรี
ลพบุรี
มัธยมสังคีตวิทยำ
ปทุมธำนี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธำนี
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ปทุมธำนี
ดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
กรุงเทพมหำนคร
ทิวไผ่งำมและนำนำชำติแคนำเดียน
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๕๖ ( ๔๓๙ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๘๙๐ - ๔๐๙๒๔ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๘๙๐
๑
๔๐๘๙๑
๒
๔๐๘๙๒
๓
๔๐๘๙๓
๔
๔๐๘๙๔
๕
๔๐๘๙๕
๖
๔๐๘๙๖
๗
๔๐๘๙๗
๘
๔๐๘๙๘
๙
๔๐๘๙๙
๑๐
๔๐๙๐๐
๑๑
๔๐๙๐๑
๑๒
๔๐๙๐๒
๑๓
๔๐๙๐๓
๑๔
๔๐๙๐๔
๑๕
๔๐๙๐๕
๑๖
๔๐๙๐๖
๑๗
๔๐๙๐๗
๑๘
๔๐๙๐๘
๑๙
๔๐๙๐๙
๒๐
๔๐๙๑๐
๒๑
๔๐๙๑๑
๒๒
๔๐๙๑๒
๒๓
๔๐๙๑๓
๒๔
๔๐๙๑๔
๒๕
๔๐๙๑๕
๒๖
๔๐๙๑๖
๒๗
๔๐๙๑๗
๒๘
๔๐๙๑๘
๒๙
๔๐๙๑๙
๓๐
๔๐๙๒๐
๓๑
๔๐๙๒๑
๓๒
๔๐๙๒๒
๓๓
๔๐๙๒๓
๓๔
๔๐๙๒๔
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวอนุชธิดำ นำคตระกูล
นำยอนุสรณ์ แซ่โล้ว
นำยอนุสรณ์ สนธินุช
นำงสำวอภิชญำ ตรงใจ
นำงสำวอภิชญำ นำมวงค์
นำงสำวอภิชญำ ลีละประเสริฐกุล
นำงสำวอภิญญำ ขันติไพศำลสกุล
นำงสำวอภิญญำ พวงทอง
นำยอภิปรัชญำ คงดี
นำงสำวอภิรดำ กำทอง
นำยอภิวิชญ์ บุญงำมศรี
นำยอภิเศรษฐ์ ณ ถลำง
นำงสำวอภิสรำ สำยโรจน์
นำงสำวอมรรัตน์ ชุ่มสูงเนิน
นำงสำวอมลวรรรณ มำกสมบูรณ์
นำงสำวอรดี เกษแก้วเกี้ยง
นำงสำวอรนุช วิเศษสุข
นำงสำวอรปรียำ จันทร์ตรี
นำงสำวอรปรียำ เที่ยงสัตย์
นำงสำวอรปรียำ พำนิช
นำงสำวอรปรียำ มูลคลัง
นำงสำวอรปรียำ อำรมณ์ไสย
นำงสำวอรพรรณ อำรีเอื้อ
นำงสำวอรพิณท์ เจริญรมย์
นำงสำวอรพินท์ ลืมมณี
นำงสำวอรมนัล ชวนยิ้ม
นำงสำวอรรณำ สุนทรอภิชำต
นำยอรรถวิทย์ มั่งสวัสดิ์
นำงสำวอรสำ เทศสำย
นำงสำวอรอุมำ แก้วกอง
นำงสำวอรัญญำ กุ้งคำ
นำงสำวอริสรำ ศิริคุณ
นำงสำวอรุณกมล ชมดำว
นำงสำวอรุณโรจน์ อุดหนุน
นำยอวิรุทธ์ ปำนทอง

สถำนศึกษำ
จังหวัด
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธำนี
ไตรมิตรวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร
รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษกฯ
สมุทรปรำกำร
สิรินธร
สุรินทร์
สระบุรีวิทยำคม
สระบุรี
โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหำนคร
สำธิตกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
โพธิ์ทอง "จินดำมณี"
อ่ำงทอง
อุ้มผำงวิทยำ
ตำก
เทพนำรี
แพร่
มัธยมบ้ำนบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร
เสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล"
สระบุรี
กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
กระทุ่มเบน "วิเศษสมุทคุณ"
สมุทรสำคร
กระทุ่มเบน "วิเศษสมุทคุณ"
สมุทรสำคร
สตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหำนคร
วิมุตยำรำมพิทยำกร
กรุงเทพมหำนคร
สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต
ปทุมธำนี
นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหำนคร
ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์
สมุทรปรำกำร
หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ
สงขลำ
พระแม่มำรี สำธุประดิษฐ์
กรุงเทพมหำนคร
นิคมวิทยำ
ระยอง
สุวรำแพนลันนลำพิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
พระแม่มำรี สำธุประดิษฐ์
กรุงเทพมหำนคร
รำชินีบน
กรุงเทพมหำนคร
สิริรัตนำธร
กรุงเทพมหำนคร
บรบือ
มหำสำรคำม
ศีลำจำรพิพัฒน์
กรุงเทพมหำนคร
ยำนนำเวศวิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์พิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรุงเทพมหำนคร
สิรินธร
สุรินทร์
วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหำนคร
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ลงชือ ................................. กรรมกำร(2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๕๗ ( ๔๔๙ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๐๙๒๕ - ๔๒๐๐๖ รวม ๓๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๐๙๒๕
๑
๔๐๙๒๖
๒
๔๐๙๒๗
๓
๔๐๙๒๘
๔
๔๐๙๒๙
๕
๔๐๙๓๐
๖
๔๐๙๓๑
๗
๔๐๙๓๒
๘
๔๐๙๓๓
๙
๔๐๙๓๔
๑๐
๔๐๙๓๕
๑๑
๔๐๙๓๖
๑๒
๔๐๙๓๗
๑๓
๔๐๙๓๘
๑๔
๔๐๙๓๙
๑๕
๔๐๙๔๐
๑๖
๔๐๙๔๑
๑๗
๔๐๙๔๒
๑๘
๔๐๙๔๓
๑๙
๔๐๙๔๔
๒๐
๔๐๙๔๕
๒๑
๔๐๙๔๖
๒๒
๔๐๙๔๗
๒๓
๔๐๙๔๘
๒๔
๔๐๙๔๙
๒๕
๔๐๙๕๐
๒๖
๔๐๙๕๑
๒๗
๔๐๙๕๒
๒๘
๔๐๙๕๓
๒๙
๔๒๐๐๑
๓๐
๔๒๐๐๒
๓๑
๔๒๐๐๓
๓๒
๔๒๐๐๔
๓๓
๔๒๐๐๕
๓๔
๔๒๐๐๖
๓๕

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวอ้อย แซ่ลี
นำงสำวอัครมณี หิรัญญสุทธ์
นำงสำวอัจฉรำ จันทร์เรือง
นำงสำวอัจฉรำ โพนโสกเชือก
นำงสำวอัจฉรำนันท์ เฮงอนันตชัย
นำงสำวอัญชิสำ ชีวำจร
นำงสำวอัญญ์ภิญญำ ตะมำแก้ว
นำงสำวอัญมณี แก่นประยูร
นำงสำวอัฐชลี ทองน้อย
นำยอัพฏ๊อล แจ๊ะแล
นำงสำวอัยลดำ ไทรอุโภค
นำยอัษฏำวุธ จันทร์เตำะ
นำยอำณัติ แซ่ม้ำ
นำงสำวอำตื้อ นำงสำวอำทิตยำ ยำสมุทร
นำงสำวอำภัชสรำกรณ์ จันทรำงศุ
นำงสำวอำภัสรำ ภักดี
นำงสำวอำรดำ เรืองเอก
นำงสำวอำรียำ แก้วน้อย
นำงสำวอำรียำ คุ้ยเขี่ย
นำงสำวอำรียำ แซ่เตีย
นำงสำวอินธิดำ สร้อยนำค
นำยอิศรำ อิศรำงกุล ณ อยุธยำ
นำงสำวอิสรำภรณ์ สกุลวงษ์
นำยเอกนิษฐ์ นิธิอนันตกุล
นำงสำวเอกวีณำ พุทธประสำท
นำงสำวเอริญำ อรรถเกษม
นำงสำวไอยเรศ ไกรวิสุทธิ์ทรัพย์
นำงสำวไอลดำ แซ่สำย
นำงสำวกัญญำรัตน์ พุกต่อม
นำงสำวกิติยำกรณ์ บัวรำภรณ์
นำงสำวกุลธิดำ ผุดผ่อง
นำงสำวเกสรำ วงศ์อำษำ
นำงสำวจุฑำมำศ เจริญสุข
นำงสำวชนกนันท์ ศิริคำน้อย

สถำนศึกษำ
มัธยมวัดสุทธำรำม
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
แม่พระฟำติมำ
ยำนนำเวศวิทยำคม
วัดรำชโอรส
พนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ"
ปิยชำติพัฒนำ ๙
เมืองพัทยำ ๑๑ (มัธยมสำธิตพัทยำ)
ฤทธิณรงค์รอน
ทวีธำภิเศก
สำรสำสน์วิเทศรำชพกษ์
เทศบำลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชำสรรค์)
อินทร์บุรี
มัธยมวัดดำวคนอง
สุรวิวัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
วชิรธรรมสำธิต
แม่พระฟำติมำ
ตำกพิทยำคม
พระแท่นดงรังวิทยำคำร
ปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
วัดบวรนิเวศ
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ชลรำษฏรอำรุง
กรพิทักษ์ศึกษำ
พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
วัดบวรมงคล
สระแก้ว
พรตพิทยพยัต
สวรรค์อนันต์วิทยำ
พรตพิทยพยัต
สำมเสนวิทยำลัย
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ

https://thaipetch15.blogspot.com

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ฉะเชิงเทรำ
นครนำยก
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นนทบุรี
สุโขทัย
สิงห์บุรี
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ตำก
กำญจนบุรี
สมุทรปรำกำร
นนทบุรี
ปทุมธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
ชลบุรี

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

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 15
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ๒๕61
สถานที่สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่ ๔๘ ( ๔๓๑ ) เลขประจำตัวสอบ ๔๒๐๐๗ - ๔๒๐๒๔ รวม ๑๘ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖)
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
๔๒๐๐๗
๑
๔๒๐๐๘
๒
๔๒๐๐๙
๓
๔๒๐๑๐
๔
๔๒๐๑๑
๕
๔๒๐๑๒
๖
๔๒๐๑๓
๗
๔๒๐๑๔
๘
๔๒๐๑๕
๙
๔๒๐๑๖
๑๐
๔๒๐๑๗
๑๑
๔๒๐๑๘
๑๒
๔๒๐๑๙
๑๓
๔๒๐๒๐
๑๔
๔๒๐๒๑
๑๕
๔๒๐๒๒
๑๖
๔๒๐๒๓
๑๗
๔๒๐๒๔
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

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

ชื่อ - สกุล
นำงสำวชัญญำ บุญญำวรกุล
นำงสำวทอทอง ทิพย์รัตน์
นำยธนำกร สมศรี
เด็กชำยปรียำ ตะนุมำตย์
นำงสำวปวีณำ ปลิงกระโทก
นำงสำวพชรนันท์ พิริยะวิบูลย์
นำงสำวพัชรินทร์ จันคูหำ
นำยพันธ์พงษ์ รักษ์น้อย
นำงสำวภัสสรภักษมิ์ เสริมผล
นำยภูรธเรศ มะโซ๊ะ
นำยรตน เนตรภักดี
นำงสำวลลิตพธู ฤกษ์โอภำส
นำงสำววิไลลักษณ์ เมืองแสน
นำยสรรเสริญ อุดมวัจนศักดิ์
นำยสิทธิศักดิ์ ศรีโคตร
นำงสำวอทิตญำ เพชรเรืองประทีบ
นำงสำวอทิตำ จิตยำนันท์
นำยอัศวุธ อุปติ

สถำนศึกษำ
เตรียมอุดมศึกษำ
เตรียมอุดมศึกษำ
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑
ร้อยเอ็ดวิทยำลัย
เตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สำมเสนวิทยำลัย
พรตพิทยพยัต
กุยบุรีวิทยำ
นวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ

เตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ

ปรำจิณรำษฎรอำรุง
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จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ประจวบคีรีขันธ์
นนทบุรี
นครรำชสีมำ
ชลบุรี
สกลนคร
นครรำชสีมำ
ชลบุรี
ปรำจีนบุรี

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

