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1 30204 ด.ช. อัฏฐพล วรำกุลรังสรรค์ สวนกุหลำบวิทยำลัย 66 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
2 30235 ด.ช. อริยวัฒน์ เนตรอัมพร สำมเสนวิทยำลัย 58 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
3 30222 ด.ช. พริษฐ์ ชิวำรักษ์ สำธิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุ 56 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
4 40885 นำย วรโชติ อนันตโท เตรียมอุดมศกึษำน้อมเกล้ำ 54 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
5 30189 ด.ญ. ประภัสรำ ถวิล สตรีวิทยำ 53 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
6 30412 ด.ช. นิตภูิมิ โด่งพิมำย รำชสมีำวิทยำลัย 53 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
7 30433 ด.ช. พสษิฐ์ ทองสนีุช สำธิตเทศบำลวัดเพชรจริก 53 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
8 30554 ด.ช. ภูมไิผท ประสพผล พรหมำนุสรณ์ 53 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
9 30004 นำย ธนินทธ์ร รวิทศัน์ กรุงเทพคริสเตยีนวิทยำลัย 52 แขง่เพชรยอดมงกฏุ

10 30215 ด.ช. พศตุม์ เจริญพรวัฒนำ สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 52 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
11 30231 ด.ช. สพัุฒนศกัด์ิ บุตรสวุรรณ สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 52 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
12 30234 ด.ญ. วันมิ่งขวัญ ก ำเนิดรัตน์ สำมเสนวิทยำลัย 52 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
13 30480 ด.ช. พีรพนธ์ นำมไพร ประโคนชัยพิทยำคม 52 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
14 30316 ด.ช. กฤตภาส ธัญญเจริญ ชลราษฎรอ ารุง 51 ทุนเกยีรติบัตร
15 30318 ด.ช. ภูมริพี วงษ์กหุลาบ ชลราษฎรอ ารุง 51 ทุนเกยีรติบัตร
16 30857 ด.ช. นรุตม์ ลกิขไนย สวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต 51 ทุนเกยีรติบัตร
17 30462 ด.ช. ปิยะพล เวชไชโย สวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบุรี 50 ทุนเกยีรติบัตร
18 30827 ด.ช. ศรายุทธ แสนค าวงศ์ ล าปางกลัยาณี 50 ทุนเกยีรติบัตร
19 30856 ด.ช. ปรีณกรณ์ บุตรวงศ์ สวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต 50 ทุนเกยีรติบัตร
20 30223 ด.ช. ภวิศ ธรรมวิทวัส สาธิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุม 49 ทุนเกยีรติบัตร
21 30250 ด.ช. ฉตัรสวัสดิ์ เลก็เหลา่คง สุรศกัดิ์มนตรี 49 ทุนเกยีรติบัตร
22 30205 ด.ช. นรุตม์ วงศพุ์ฒ สวนกหุลาบวิทยาลยั 48 ทุนเกยีรติบัตร
23 30221 ด.ช. ณภัทร เกยีรต์ิพงษ์ลาภ สาธิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุม 48 ทุนเกยีรติบัตร
24 30450 ด.ช. ณพัท วัชระมงคล บดนิทรเดชา(สิงห ์ สิงหเสนี) 48 ทุนเกยีรติบัตร
25 30568 ด.ช. สุรศกัดิ์ มชัะปาโต วาปีปทุม 48 ทุนเกยีรติบัตร
26 40890 ด.ช. เชาวสุ วุฒิเกตุ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 48 ทุนเกยีรติบัตร
27 40891 ด.ญ. ยศวพร กาญจโนภาศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 48 ทุนเกยีรติบัตร
28 30065 ด.ช. ณภัทรสรณ์ อาชาบุณยเสก บดนิทรเดชา ( สิงห ์สิงหเสนี ) 47 ทุนเกยีรติบัตร
29 30116 ด.ช. ธีรภัทร อ่ิมใจ โพธิสารพิทยากร 47 ทุนเกยีรติบัตร
30 30143 ด.ช. คงฤทธิ์ ธาราธร ราชวินิตบางเขน 47 ทุนเกยีรติบัตร
31 30420 ด.ญ. ปริยากร มลุแิดง กลัยาณีศรีธรรมราช 47 ทุนเกยีรติบัตร
32 30026 ด.ช. ดอม รุ่งเรือง เซนต์คาเบรียล 46 ทุนเกยีรติบัตร
33 30190 ด.ญ. กาญจนพรรณ สันติวรนาถ สตรีวิทยา 46 ทุนเกยีรติบัตร
34 30206 ด.ช. สรัล สิริธนาดล สวนกหุลาบวิทยาลยั 46 ทุนเกยีรติบัตร
35 30217 ด.ช. สุมนัส ชะนะมา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 46 ทุนเกยีรติบัตร
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36 30327 ด.ช. บุญญฤทธิ์ นิดค าหาญ ชยัภูมภัิกดชีมุพล 46 ทุนเกยีรติบัตร
37 30339 ด.ช. กณิศ เรือนค า สามคัควิีทยาคม 46 ทุนเกยีรติบัตร
38 30840 ด.ช. ชษิณุพงศ์ เทพมณี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 46 ทุนเกยีรติบัตร
39 30055 ด.ญ. ลกัษมณ ประกจิฤทธานนท์ ไทยคริสเตียน 45 ทุนเกยีรติบัตร
40 30112 น.ส. ปาลนิ จันทร์มาลี เพลนิพัฒนา 45 ทุนเกยีรติบัตร
41 30146 ด.ญ. บุณฑริกา มลวัิลย์ ราชนิี 45 ทุนเกยีรติบัตร
42 30192 ด.ช. สรวิศ ตูวิเชยีร สตรีวิทยา 2 45 ทุนเกยีรติบัตร
43 30216 ด.ช. อนวัช อรรถจินดา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 45 ทุนเกยีรติบัตร
44 30328 ด.ช. ศภุกานต์ ศริิรุ่งเรืองวิชญ์ ชยัภูมภัิกดชีมุพล 45 ทุนเกยีรติบัตร
45 30405 ด.ช. ปฏภิาณ สมเพียร บุญวัฒนา 45 ทุนเกยีรติบัตร
46 30422 น.ส. สุคนธา แซ่เลา่ จุฬาภรณราชวิทยาลยั 45 ทุนเกยีรติบัตร
47 30441 ด.ญ. พิมพการ กรรณิกา กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 45 ทุนเกยีรติบัตร
48 30469 ด.ช. กนัต์กมล ยองใย ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 45 ทุนเกยีรติบัตร
49 30490 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ แย้มศรวล จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 45 ทุนเกยีรติบัตร
50 30500 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ โป๊ะแกว้ ธรรมศาสตร์คลวงหลวงวิทยาคม 45 ทุนเกยีรติบัตร
51 30715 ด.ช. ศรมญั วงศาโรจน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 45 ทุนเกยีรติบัตร
52 30049 ด.ช. ณัฐชยั เสียมไหม เทพศริินทร์ 44 เกยีรติบัตร
53 30057 ด.ช. ปวุต ชวบุรินทร์ นวมนิทราชนิูทิศ เตรียม 44 เกยีรติบัตร
54 30083 ด.ช. ณัฐนนท์ สิงหเ์สน บางประกอกวิทยาคม 44 เกยีรติบัตร
55 30311 ด.ญ. สุทธีรา ศริิมงคลเมอืง จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 44 เกยีรติบัตร
56 30736 ด.ช. ณัฐชนนท์ ทองใส สุราษฎร์ธานี 44 เกยีรติบัตร
57 30048 ด.ช. ณัฐภัทร โตรัตน์ เทพศริินทร์ 43 เกยีรติบัตร
58 30102 ด.ช. ธนศาสตร์ ศภุเสถยีร พระโขนงพิทยาลยั 43 เกยีรติบัตร
59 30103 ด.ญ. เพชรรัตน์ แกว้หนุ พระโขนงพิทยาลยั 43 เกยีรติบัตร
60 30144 ด.ญ. กติต์ิธัญญา เสนานันท์สกลุ ราชนิี 43 เกยีรติบัตร
61 30185 ด.ญ. สิรินดา วิรุฬหช์ยัโชติ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ 43 เกยีรติบัตร
62 30191 ด.ญ. ศศกมล เกยีรติโกมล สตรีวิทยา 43 เกยีรติบัตร
63 30303 ด.ญ. จิราภรณ์ วันทยา ศรียานุสรณ์ 43 เกยีรติบัตร
64 30305 ด.ญ. ฎาคริยา ปู่ทา ดดัดรุณี 43 เกยีรติบัตร
65 30377 ด.ช. กฤตพัฒน์ เจริญศภุศกัดิ์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรม 43 เกยีรติบัตร
66 30419 ด.ช. สุรัตน์ นิจสนกจิ กลัยาณีศรีธรรมราช 43 เกยีรติบัตร
67 30434 ด.ญ. อภิชญา เรืองรอง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 43 เกยีรติบัตร
68 30444 ด.ช. ศรพิเชฐ ลางคลุเกษตริน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 43 เกยีรติบัตร
69 30452 ด.ช. ชเนษฎ์ เฟ่ืองกลิ่น เบญจมราชานุสรณ์ 43 เกยีรติบัตร
70 30508 ด.ญ. ณัฏธยาน์ โอรักษ์ วัดเขยีนเขต 43 เกยีรติบัตร
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71 30650 ด.ญ. กอขา้ว จิตรนิรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 43 เกยีรติบัตร
72 30657 ด.ช. สิปโปทัย ศรีบุญเรือง นวมินทราชนิูทิศสวนกหุลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ 43 เกยีรติบัตร
73 30174 ด.ช. นพปฎล กนกมนัสธ ารง ศรีอยุธยา  ในพระอุปถมัภ์ฯ 42 เกยีรติบัตร
74 30248 ด.ช. รชต นาจ าปา สุรศกัดิ์มนตรี 42 เกยีรติบัตร
75 30313 ด.ญ. วรินสิริ มานัส ชลกนัยานุกลู 42 เกยีรติบัตร
76 30378 ด.ช. วชริวิทย์ หอมจันทร์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรม 42 เกยีรติบัตร
77 30503 ด.ช. ณฐรัฐ ศรีทวี ธัญบุรี 42 เกยีรติบัตร
78 30550 ด.ญ. ณัฐิดา เอกธีรธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 42 เกยีรติบัตร
79 30637 ด.ช. ตรงเผ่า อามาตสมบัติ เลยพิทยาคม 42 เกยีรติบัตร
80 30670 ด.ญ. นันธิรัตน์ ทับทิมแสง ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม 42 เกยีรติบัตร
81 30766 ด.ช. ชวิีน เหลา่เขตรกจิ อุทัยวิทยาคม 42 เกยีรติบัตร
82 30784 ด.ญ. ศริินารถ ดนิดี ลาซาล 42 เกยีรติบัตร
83 30851 นาย วริทธิ์ นิไทรโยค พิริยาลยัจังหวัดแพร่ 42 เกยีรติบัตร
84 30858 ด.ช. อัษฎางค์ งามจบ สวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต 42 เกยีรติบัตร
85 30001 ด.ช. พาทิศ แกว้จินดา กรพิทักษ์ศกึษา 41 เกยีรติบัตร
86 30084 ด.ญ. สุชวีนันท์ พิทยาธรไชยศรี บางประกอกวิทยาคม 41 เกยีรติบัตร
87 30113 ด.ญ. วิชชากร ประภาสะวัต เพลนิพัฒนา 41 เกยีรติบัตร
88 30115 ด.ช. วทวิชากร ลอ้มเวียง โพธิสารพิทยากร 41 เกยีรติบัตร
89 30128 ด.ช. ศรุตยา ภานุมาสวิวัฒน์ โยธินบูรณะ 41 เกยีรติบัตร
90 30163 ด.ช. สุรเกยีรติ มะสุใส วัดราชโอรส 41 เกยีรติบัตร
91 30193 ด.ช. พฤฒิรัตน์ ศรีอมร สตรีวิทยา 2 41 เกยีรติบัตร
92 30230 ด.ช. จิรภาส นภาธร สาธิตแหง่ 41 เกยีรติบัตร
93 30262 ด.ญ. มญัชสุา แซ่เบ๊ อัสสัมชญัศกึษา 41 เกยีรติบัตร
94 30301 ด.ญ. อนุสราลกัษณ์ พันธษา ศรียานุสรณ์ 41 เกยีรติบัตร
95 30363 ด.ช. อิสระพงษ์ จันดาดี องครักษ์ 41 เกยีรติบัตร
96 30413 ด.ช. จิรกานต์ สุขเจริญ ราชสีมาวิทยาลยั 41 เกยีรติบัตร
97 30449 ด.ช. เตชนิท์ เลศิกจิคณุานนท์ บดนิทรเดชา(สิงห ์ สิงหเสนี) 41 เกยีรติบัตร
98 30566 ด.ญ. กชพรรณ พวงแกว้ ภูเกต็วิทยาลยั 41 เกยีรติบัตร
99 30691 ด.ช. จิรเมธ หอ้งสวัสดิ์ สมทุรสาครบูรณะ 41 เกยีรติบัตร

100 30775 ด.ช. ขมุทอง ทองเกยีว พนัสพิทยาคาร 41 เกยีรติบัตร
101 30800 ด.ญ. พิมพ์พิชญา ชยักติติภรณ์ ลาดปลาเคา้พิทยาคม 41 เกยีรติบัตร
102 30828 ด.ญ. ปิยาพัชร กระแสร์ภาค ล าปางกลัยาณี 41 เกยีรติบัตร
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30085 ด.ช. วัชรพงษ์ เสมอชน บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวน 40 103
30179 ด.ญ. อณัศยา ศกุระแพทย์ ศกึษานารี 40 104
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30298 ด.ช. ปุณณวิช กจินางหงษ์ เบญจมราชทูิศ จังหวัดจันทบุรี 40 105
30300 ด.ช. สุกฤษฏิ์ วิราทนา เบญจมราชทูิศ จังหวัดจันทบุรี 40 106
30306 ด.ญ. ศจิกา ศลิานนท์ ดดัดรุณี 40 107
30309 ด.ญ. วิไลพร ชชูื่น พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 40 108
30380 ด.ช. ภักดี ดอนไพรแดง มธัยมฐานบินก าแพงแสน 40 109
30435 ด.ญ. สุนิสา รัตนอุบล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 40 110
30465 ด.ญ. สุจิตรา ขนัติยะชยั อัมพรไพศาล 40 111
30570 ด.ญ. นภัสกร ศรีพงษ์ วาปีปทุม 40 112
30716 ด.ญ. เพ็ญพิชชา มงคลทิพย์วาที กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 40 113
30725 ด.ญ. สุภาวิณี ปืนฮวน สระยายโสมวิทยา 40 114
40881 ด.ช. ภูมพล จันทร์รังษีฉาย สุคนธีรวิทย์ 40 115
40889 ด.ญ. ธัญพร บัวเผ่ือน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 40 116
30087 ด.ญ. อารียา แจ้งแสง บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวน 39 117
30120 ด.ช. พศนิ ศกัดาประยูร มธัยมวัดสิงห์ 39 118
30136 ด.ญ. ปิยาภา ขยันการ ราชด าริ 39 119
30302 ด.ญ. ลลติวดี สีดาพันธ์ ศรียานุสรณ์ 39 120
30391 ด.ญ. วราพร เมฆเลื่อนลอย วัดไร่ขงิวิทยา 39 121
30648 ด.ญ. พรพิริยา ดา่นเดชา มอ.วิทยานุสรณ์ 39 122
30662 นาย อธิวัฒน์ กอ่สกลุ ปทุมคงคา สมทุรปราการ 39 123
30737 ด.ญ. ลกัษิกา มกุดากลุ สุราษฎร์ธานี 39 124
30738 ด.ญ. ฤดมีาศ ไทรบุรี สุราษฎร์ธานี 39 125
30765 ด.ญ. นภัสกร เริงเขตรกรณ์ ทัพทันอนุสรณ์ 39 126
30774 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พูลทวี สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 39 127
30058 ด.ช. นครินทร์ ศรีสุข นวมนิทราชนิูทิศ เตรียม 38 128
30142 ด.ช. ธนโชติ คงบวรเกยีรติ ราชวินิตบางเขน 38 129
30180 ด.ช. ธนาธิป สายจ าปา ศกึษานารีวิทยา 38 130
30183 ด.ญ. กฐิตา พิมมานนท์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ 38 131
30341 ด.ญ. นลพรรณ ใหมจั่นทร์ สามคัควิีทยาคม 38 132
30348 นาย ภานุวัฒน์ จ าเริญ ตราษตระการคณุ 38 133
30355 ด.ญ. สุพิญชา ตันจันทร์ ตากพิทยาคม 38 134
30414 ด.ช. วรโชติ บุญญฤทธิ์ ราชสีมาวิทยาลยั 38 135
30421 นาย ศราวุธ ค าเศษ จุฬาภรณราชวิทยาลยั 38 136
30478 ด.ญ. พลอยไพลนิ ปุราทะกา ประโคนชยัพิทยาคม 38 137
30651 ด.ญ. สิริวัฒนา จินดาวงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั 38 138
30664 ด.ญ. ทิฆัมพร เชื้อคล้ า มธัยมดา่นส าโรง 38 139
30790 ด.ช. กฤษฎิ์ แฝงทรัพย์ ทวีธาภิเศก 38 140
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30877 ด.ช. อดศิกัดิ์ ทองใหม่ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 38 141
40880 ด.ช. ธนากร อรัญชยัยะ สุคนธีรวิทย์ 38 142
30042 ด.ช. ธนวัฒน์ เอกเกื้อกรุณา ไตรมติรวิทยาลยั 37 143
30062 ด.ญ. พิชชาพร กทุาพันธ์ นวมนิทราชนิูทิศ สตรีวิทยา 37 144
30076 ด.ญ. อนงคไ์พสิฎฐ์ รัชตวงคส์กลุ บางแคเหนือ 37 145
30091 ด.ญ. วาสนา เกยีรติอรัญ เบญจมราชาลยัในพระบรม 37 146
30109 ด.ญ. มลวัิลย์ วิริยา พุทธจักรวิทยา 37 147
30114 ด.ช. บุณยกร จงเลศิจรรยา เพลนิพัฒนา 37 148
30159 นาย จิรายุ สุวรรณ วัดราชบพิธ 37 149
30175 ด.ญ. ปาริชาติ ชอุ่นเกตุ ศรีอยุธยา  ในพระอุปถมัภ์ฯ 37 150
30249 เดก้ช อรรถวิท ใสสมบูรณ์ สุรศกัดิ์มนตรี 37 151
30279 ด.ญ. ศวิาพร คงแถลง บัวขาว 37 152
30299 ด.ญ. กานดา ชยัสาครสมทุร เบญจมราชทูิศ จังหวัดจันทบุรี 37 153
30308 ด.ช. ธนทัต เคนเหลา พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 37 154
30314 ด.ญ. ศริิลกัษณ์ แซ่ต้ัง ชลกนัยานุกลู 37 155
30404 ด.ช. ธรรพณธร สยุมภูรุจินันท์ บุญวัฒนา 37 156
30440 ด.ญ. ดาริกา ธาตุไชย กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 37 157
30457 ด.ญ. ณัฐพร พลวัฒน์ พิชญ์ศกึษา 37 158
30488 ด.ช. ธนาวุฒิ บุญเขื่อง หนองกี่พิทยาคม 37 159
30625 ด.ช. เดน่ ชอบเพ่ือน บ้านชวิีทยา 37 160
30630 ด.ช. กฤชฎากร โพธิ์ย้อย บ้านหมี่วิทยา 37 161
30647 ด.ญ. สุพิชญา ภู่อยู่ มอ.วิทยานุสรณ์ 37 162
30862 ด.ช. พีรเชษฐ์ เดชปานประสงค์ สารสาสน์วิเทศศกึษา 37 163
30865 ด.ช. ดษิฐวัฒน์ อาจวิเชยีร ฤทธิยะวรรณาลยั 37 164
40883 น.ส. พรรษชล เจียมพิพัฒน์ เตรียมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 37 165
30002 ด.ช. ณัชพล พงศด์สักรก าจาย กรพิทักษ์ศกึษา 36 166
30003 ด.ญ. สรชา สุริยะพันธุ์พงศ์ กรพิทักษ์ศกึษา 36 167
30028 ด.ช. อิรฟาน มะลี เซนต์ดอมนิิก 36 168
30050 ด.ช. ณัฐนนท์ สิทธิจิรพัฒน์ เทพศริินทร์ 36 169
30104 ด.ญ. กมลพร เกื้อกลู พระโขนงพิทยาลยั 36 170
30127 ด.ช. วีรอาชว์ อุ่นหตัถประดษิฐ์ โยธินบูรณะ 36 171
30129 ด.ญ. พร้อมพร พันธ์โชติ โยธินบูรณะ 36 172
30145 ด.ญ. นันท์นภัส วิริยะโรจน์ ราชนิี 36 173
30164 ด.ช. ภูธเนศ สระแกว้ วัดราชโอรส 36 174
30168 ด.ช. กาญน์พศตุม์ พรวัฒนศริิกลุ วัดสุทธิวราราม 36 175
30169 ด.ช. โภคนิ ศรีพงษ์ วัดสุทธิวราราม 36 176



ล ำดับทีน่ัง่ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนศกึษำ คะแนน หมำยเหตุ
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30212 ด.ช. อาทิตย์ กลา้หาญ สวนอนันต์ 36 177
30278 น.ส. จรรยาลกัษณ์ ข าดี บัวขาว 36 178
30283 น.ส. ชมพูนุช โจยสา หนองกงุศรีวิทยาคาร 36 179
30290 ด.ญ. เกษมณี ศรีจันทร์ดี แกน่นครวิทยาลยั 36 180
30307 ด.ญ. ลลติา วรรณวุฒิ พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 36 181
30317 ด.ญ. วรพล ยุกติเมธา ชลราษฎรอ ารุง 36 182
30347 นาย พรพัฒน์ อ าไพ ตราษตระการคณุ 36 183
30349 นาย อ๊ิคลศั จันทร์จ ารูญ ตราษตระการคณุ 36 184
30390 ด.ญ. พัฒนสรณ์ สว่างจันทร์ วัดไร่ขงิวิทยา 36 185
30427 ด.ช. พีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์ เบญจมราชทูิศ 36 186
30460 ด.ญ. พรพิมล พลโยธา สตรีนนทบุรี 36 187
30479 ด.ญ. เพชรทับทิม ปุราทะกา ประโคนชยัพิทยาคม 36 188
30638 ด.ช. ปฐมพร เหตุเกศ เลยพิทยาคม 36 189
30646 ด.ช. เนติพงศ์ นนทสอร มอ.วิทยานุสรณ์ 36 190
30673 ด.ช. พัชรวี เกษตรสินธ์ วัดทรงธรรม 36 191
30675 ด.ญ. พิยดา ชอบมี วัดทรงธรรม 36 192
30728 ด.ญ. อุษณีย์ สว่างศรี สามชกุรัตนโภคาราม 36 193
30747 ด.ญ. ศศปิระภา พรหมณี ประสาทวิทยาคาร 36 194
30787 ด.ญ. ชญัญา สัมพันธ์วงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ 36 195
30793 ด.ช. ทวีรัชต์ พิศาลนพวงศ์ ทิวไผ่งาม 36 196
30795 ด.ญ. นลนิดา มสัโอดี ทิวไผ่งาม 36 197
30806 ด.ญ. จิรวรรณ อรุณยงค์ แสงอรุณ 36 198
30818 ด.ช. รังศริิ เย็นวอน นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมติ 36 199
30838 ด.ช. จตุรพร ทองกร เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 36 200
30059 ด.ญ. เบญญา วงศส์ว่างรัศมี นวมนิทราชนิูทิศ เตรียม 35 201
30061 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ รัตนบุรี นวมนิทราชนิูทิศ สตรีวิทยา 35 202
30082 ด.ช. สุวีร์ แกว้แถบสี บางประกอกวิทยาคม 35 203
30119 ด.ช. ธนพล เลา้เจริญสกลุ มธัยมวัดสิงห์ 35 204
30131 ด.ญ. ศรีวิไล สนธิ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 35 205
30195 ด.ญ. พัธธ์ธีรา ทัพศรีสวัสดิ์ สตรีศรีสุริโยทัย 35 206
30209 ด.ญ. ทศธร งามนิธิพงศา สวนกหุลาบวิทยาลยั  ธนบุรี 35 207
30236 ด.ช. นาคพัฒน์ นาคะพัฒนกลุ สารวิทยา 35 208
30263 ด.ญ. สุวภัทร ลอยหา ชโินรสวิทยาลยั 35 209
30289 ด.ช. นักรบ อรุโณทัย แกน่นครวิทยาลยั 35 210
30304 ด.ญ. จิราภา ชนิวรรโณ ดดัดรุณี 35 211
30310 น.ส. เกศศณีิ อุ่นประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 35 212
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30315 ด.ญ. ธนัชชา มบีุบผา ชลกนัยานุกลู 35 213
30446 ด.ญ. ดลพร ภู่วิจิตร เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ 35 214
30458 ด.ญ. ปรากฏการณ์ โกยะมาตย์ พิชญ์ศกึษา 35 215
30476 ด.ญ. สิดาพร วิริยะไชโย นางรอง 35 216
30535 ด.ช. วรปรัชญ์ ชาวเมอืง สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 35 217
30540 ด.ช. ปณพงศ์ ต่อตระกลูวิศษิฐ์ ตะพานหนิ 35 218
30661 นาย สุทธิศกัดิ์ จิลละธาน ปทุมคงคา สมทุรปราการ 35 219
30717 ด.ญ. รุ่งนภา ศรีวิเชยีร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 35 220
30729 ด.ญ. อริสา อ่อนวิมล สามชกุรัตนโภคาราม 35 221
30794 ด.ช. รชต แกว้ชมภู ทิวไผ่งาม 35 222
30819 ด.ช. รังศโิรจน์ เย็นวอน นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมติ 35 223
30850 นาย ณัฐภัทร สารเพ็ญ พิริยาลยัจังหวัดแพร่ 35 224
40884 น.ส. รชสักมล เกษมสุข เตรียมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 35 225
40892 ด.ญ. สุนันทา อุทรสิงห์ บุแกรงวิทยาคม 35 226
40895 ด.ช. สิทธินันท์ ตติยะจินดา มธัยมบ้านบางกะปิ 35 227
40896 ด.ญ. มาลนิี อ านาจศริิสุข มธัยมบ้านบางกะปิ 35 228
30066 ด.ช. หฤษฏ์ สงขกลุ บดนิทรเดชา ( สิงห ์สิงหเสนี ) 34 229
30121 ด.ญ. พลอยงาม ทองนาค ยานนาเวศวิทยาคม 34 230
30132 ด.ญ. นันทวิภา คนหาญ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 34 231
30207 ด.ช. ปรัชญา ปัญโย สวนกหุลาบวิทยาลยั  ธนบุรี 34 232
30238 ด.ช. พุทธรัตน์ นาคส าแดงฤทธิ์ สารวิทยา 34 233
30264 ด.ช. สัญชยั ศรีราตรี ชโินรสวิทยาลยั 34 234
30291 น.ส. ณัฐนันท์ ธนาภัทรโสภณ แกน่นครวิทยาลยั 34 235
30312 ด.ญ. กสุุมาภรณ์ วงษ์ไทยเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 34 236
30333 ด.ช. กติติธัช ทรงแกว้ ศรียาภัย 34 237
30362 ด.ช. กรีติ จอกแกว้ องครักษ์ 34 238
30430 ด.ญ. ปิ่นรัตน์ โอฐอัด เมอืงนครศรีธรรมราช 34 239
30431 ด.ญ. สุจินดา บุญอมร เมอืงนครศรีธรรมราช 34 240
30442 ด.ญ. เณศรา กจิสวัสดิ์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 34 241
30470 นาย นิติ วงศม์าลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 34 242
30538 ด.ช. การันต์ ขนาดผล ตะพานหนิ 34 243
30552 ด.ช. ดรุณาทร กาญจโนภาส จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 34 244
30561 ด.ญ. อภิญญาภรณ์ ชมภูมิ่ง นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 34 245
30582 ด.ญ. จิรดา มะลซิ้อน เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรี 34 246
30627 ด.ญ. จุฑารัตน์ คงหนองบัว บ้านชวิีทยา 34 247
30714 ด.ช. กญัจน์พสิษฐ์ รักการดี กรรณสูตศกึษาลยั 34 248
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30732 ด.ญ. พรรณกร กรรณิกา อุดมดรุณี 34 249
30756 ด.ญ. ลกัขณา สุขนวล วิเศษชยัชาญวิทยาคม 34 250
30831 ด.ญ. กนกวรรณ ปานทอง ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 34 251
30852 นาย ศาสตรพล สมใจ พิริยาลยัจังหวัดแพร่ 34 252
30866 ด.ญ. เรืองลดา สันนิวาส ฤทธิยะวรรณาลยั 34 253
30021 น.ส. ปรัชญา บุสทิพย์ เจ้าพระยาวิทยาคม 33 254
30038 น.ส. นับพร นพหรัิญ เตรียมอุดมศกึษา พัฒนาการ 33 255
30044 ด.ช. ธนพงศ์ ขวัญตา ไตรมติรวิทยาลยั 33 256
30077 ด.ญ. อรวรรณ นาทุ่งมน บางแคเหนือ 33 257
30096 ด.ญ. วรุณยุพา สายรอด เบญจวรรณศกึษา 33 258
30135 ด.ช. ธนาเทพ ศรีวรพรกลุ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 33 259
30178 ด.ญ. ธันย์รดา กาญจนมมีานนท์ ศกึษานารี 33 260
30271 ด.ญ. จันทราภา ค าผล พระแท่นดงรังวิทยาคาร 33 261
30284 น.ส. ณัฐมน วุทธพันธ์ หนองกงุศรีวิทยาคาร 33 262
30334 ด.ช. ถริวัฒน์ บวรสถริกลุ ศรียาภัย 33 263
30376 น.ส. ระ ชื่นยอด โพรงมะเดื่อวิทยาคม 33 264
30425 ด.ญ. จุไรรัตน์ กรียาธร ฉลองรัฐราษฏรอุทิศ 33 265
30429 ด.ช. ธนชติ พูลเจริญ เบญจมราชทูิศ 33 266
30463 น.ส. วริศรา ธนาวุฒิ สวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบุรี 33 267
30477 ด.ญ. พิมพ์พัฒชา ทิพย์พันธ์ นางรอง 33 268
30492 ด.ช. ณัฐวุฒิ แถมเงิน จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 33 269
30518 ด.ช. นัทธพงศ์ บุญสอาด ประจวบวิทยาลยั 33 270
30560 ด.ญ. วศนิี อินทรภู่ นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 33 271
30565 ด.ช. พฤทธิ์ ทองริบุรี ภูเกต็วิทยาลยั 33 272
30658 ด.ญ. สุภัสสร โรจนศริิพงษ์ บางบ่อวิทยาคม 33 273
30672 ด.ญ. อัตราภรณ์ สุภรณ์ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม 33 274
30693 ด.ญ. กนกอร ปาอนันต์ สมทุรสาครบูรณะ 33 275
30704 ด.ญ. สุพรรษา เชื้อเมอืงพาน หนองแค "สรกจิพิทยา" 33 276
30755 ด.ญ. ไพลนิ พิมพขนัธ์ วิเศษชยัชาญวิทยาคม 33 277
30776 ด.ญ. พัญณ์ชติา พิพัฒน์วัฒนะ พนัสพิทยาคาร 33 278
30789 ด.ญ. ภาวัชญา ชาญสุรีย์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ 33 279
30867 ด.ญ. วริษา ชยัโย ฤทธิยะวรรณาลยั 33 280
30060 ด.ช. นนท์นิพัทธ์ วรชนิาคมน์ นวมนิทราชนิูทิศ สตรีวิทยา 32 281
30067 ด.ช. ศศศิ ยังใหผ้ล บดนิทรเดชา ( สิงห ์สิงหเสนี ) 32 282
30108 ด.ช. ภาสวิชย์ จงประเสริฐ พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัด 32 283
30152 ด.ญ. วานิสสา รุจิพัฒนกลุ เลศิหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก 32 284



ล ำดับทีน่ัง่ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนศกึษำ คะแนน หมำยเหตุ

เรียงตำมคะแนน

 ช่ือ - สกุล

ประกำศผลคะแนนกำรแข่งขัน "ประวัติศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที ่6"
ปีกำรศึกษำ 2556 กลุ่มที ่3 (ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 - 3)

30177 ด.ญ. อรวรรยา ทรัพย์ศรีทอง ศกึษานารี 32 285
30181 ด.ช. ภูชนะพัฒน์ ชว่งโชติ ศกึษานารีวิทยา 32 286
30182 ด.ญ. พุธิตา ตู้สกลุ ศกึษานารีวิทยา 32 287
30184 ด.ญ. เกจ็แกว้ แกว้เกตุ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ 32 288
30211 ด.ช. ธนวัฒน์ ศลิา สวนอนันต์ 32 289
30261 ด.ญ. ทิพย์นภา ถริวรกลุ อัสสัมชญัศกึษา 32 290
30354 ด.ญ. ปานหทัย ปานแดง ตากพิทยาคม 32 291
30398 ด.ญ. ธนพร มตัสยะวนิชกลู สิรินธรราชวิทยาลยั 32 292
30424 ด.ช. ภาณุวัชญ์ ภาษา ฉลองรัฐราษฏรอุทิศ 32 293
30448 ด.ช. ธนกฤช ทองประไพ บดนิทรเดชา(สิงห ์ สิงหเสนี) 32 294
30471 น.ส. เบญจพร ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 32 295
30489 ด.ญ. พรพิมล มาตรนอก หนองกี่พิทยาคม 32 296
30545 ด.ญ. ทอฝัน แหบคงเหลก็ พุทธชนิราชพิทยา 32 297
30555 ด.ญ. ฐิติชญา ร่วมจิตร พรหมานุสรณ์ 32 298
30628 ด.ญ. กนัยา นามเพ็ชร์ บ้านหมี่วิทยา 32 299
30663 นาย สมโภชน์ ทองโตนด ปทุมคงคา สมทุรปราการ 32 300
30705 ด.ญ. ธนภรณ์ อินเจริญ หนองแค "สรกจิพิทยา" 32 301
30726 ด.ญ. อารียา ต้ังจิตตธรรม สระยายโสมวิทยา 32 302
30730 ด.ญ. จิราภา สวัสดี อุดมดรุณี 32 303
30742 ด.ญ. เพชรลดา ใจกลา้ จอมพระประชาสรรค์ 32 304
30773 ด.ญ. วิมตุ สื่อยรรยงศริิ สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 32 305
30777 ด.ญ. บุษรินทร์ อุทรส พนัสพิทยาคาร 32 306
30783 ด.ญ. พิมพ์ชนก แสนพรม เมอืงพลพิทยาคม 32 307
30799 ด.ช. นิคม เสือเณร ลาดปลาเคา้พิทยาคม 32 308
30807 ด.ญ. สุชาวดี โตพงษ์ แสงอรุณ 32 309
30811 ด.ช. ณภัทร เพชรอินทร์ กาวิละวิทยาลยั 32 310
30812 ด.ช. ช านาญ วิเศษสิงห์ กาวิละวิทยาลยั 32 311
30879 ด.ญ. ปาริชาต อุปวรรณ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 32 312
40882 ด.ช. ภูมภัสส์ อัครชยัสิริลาภ สุคนธีรวิทย์ 32 313
30032 ด.ญ. ธนกร เหลอืงไพบูลย์ศรี เซนต์หลยุส์ศกึษา 31 314
30073 ด.ช. พลวัต หงส์วิมล บางกะปิ 31 315
30123 ด.ญ. ชฑุามาศ ล าพาย ยานนาเวศวิทยาคม 31 316
30133 ด.ญ. นวพร พันธ์โสรี รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 31 317
30151 ด.ช. กติติธัช พฤติวรมงคล เลศิหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก 31 318
30277 ด.ญ. อิงบุญ สุระเสียง บัวขาว 31 319
30364 ด.ช. เดชด ารง จรรยา องครักษ์ 31 320



ล ำดับทีน่ัง่ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนศกึษำ คะแนน หมำยเหตุ

เรียงตำมคะแนน

 ช่ือ - สกุล

ประกำศผลคะแนนกำรแข่งขัน "ประวัติศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที ่6"
ปีกำรศึกษำ 2556 กลุ่มที ่3 (ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 - 3)

30382 ด.ญ. วริศรา สระทองขาว มธัยมฐานบินก าแพงแสน 31 321
30406 ด.ช. วรพงศ์ เสริฐกระโทก บุญวัฒนา 31 322
30423 น.ส. พิชญา บุญชว่ย จุฬาภรณราชวิทยาลยั 31 323
30445 ด.ช. เจษฎาภรณ์ โสภณ เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ 31 324
30447 ด.ญ. ฐิติมา ลิ้มแกว้ทวีชยั เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ 31 325
30459 ด.ญ. วันวิสาข์ เตชะกลุปราณี สตรีนนทบุรี 31 326
30464 ด.ญ. อรศภิา ชยัฤทธิ์ สวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบุรี 31 327
30468 ด.ช. ปฎภิาณ อินสุด บ่อเกลอื 31 328
30580 ด.ช. กติติพล จันทร์นวล เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรี 31 329
30660 ด.ญ. นาถตินันท์ เจ้ียงย้ี บางบ่อวิทยาคม 31 330
30712 ด.ช. ภูตะวัน เดชบุรัมย์ กรรณสูตศกึษาลยั 31 331
30740 ด.ญ. ศวัิชญา เชื้อจันทร์ สิรินธร 31 332
30744 ด.ญ. สุพรรษา เจริญย่ิง จอมพระประชาสรรค์ 31 333
30763 ด.ญ. อาทิตยา มหนัตรัตน์ ทัพทันอนุสรณ์ 31 334
30813 ด.ช. ชยัชนะ ทองเกษม กาวิละวิทยาลยั 31 335
30863 ด.ช. เพทาย จันทะบัติ สารสาสน์วิเทศศกึษา 31 336
30864 ด.ญ. สุพนิดา ขาวนวล สารสาสน์วิเทศศกึษา 31 337
30872 ด.ญ. กนกภรณ์ แกว้พิมพา บ้านแหลมวิทยา 31 338
30873 ด.ญ. ชนาภัทร สวนมาลยั บ้านแหลมวิทยา 31 339
30027 ด.ช. ปัณณทัต จิตตกลู เซนต์ดอมนิิก 30 340
30031 ด.ช. เวทิศ เรืองศรี เซนต์ปีเตอร์ 30 341
30074 ด.ช. มนัสชยั โมสิงหา บางกะปิ 30 342
30078 ด.ญ. กนิษฐา อินบัวทอง บางแคเหนือ 30 343
30170 ด.ช. วสุธา อัสวสกลุเกยีรติ วัดสุทธิวราราม 30 344
30194 ด.ญ. วรกานต์ ภูมสิิริเจริญ สตรีวิทยา 2 30 345
30233 ด.ญ. นัทหทัย ธนะสุพรรณ สามเสนวิทยาลยั 30 346
30285 น.ส. อรุณรัตน์ คงคณุ หนองกงุศรีวิทยาคาร 30 347
30292 ด.ช. สุจินดา สีอมรรัตน์ ขอนแกน่วิทยายน 30 348
30353 ด.ช. นราวิชญ์ ศริิยานนท์ ตากพิทยาคม 30 349
30358 ด.ญ. ขนิษฐา โชควิเศษชยัสิทธิ์ เทศบาล 1 กติติขจร 30 350
30456 ด.ญ. เกษมช์รินทร์ วงศก์าฬสินธุ์ พิชญ์ศกึษา 30 351
30461 ด.ญ. เจนนิสา วิลยั สตรีนนทบุรี 30 352
30496 ด.ญ. ณัฐพล อย่างบุญ เทศบาลเมอืงปทุมธานี 30 353
30553 ด.ช. กนัตพงษ์ รอดบางยาง พรหมานุสรณ์ 30 354
30559 ด.ช. สุกนต์ธี ภาคาหาญ นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 30 355
30567 ด.ช. กฤตไนย นิรภัยวงศ์ ภูเกต็วิทยาลยั 30 356
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30569 ด.ญ. ณิชกานต์ ประพฤตินอก วาปีปทุม 30 357
30656 ด.ญ. ทิพาพร รวงผ้ึง นวมินทราชนิูทศิ  สวนกุหลาบวิทยาลยั  สมุทรปราการ 30 358
30665 ด.ญ. พลอยพรรณ ถลรัีชตพันธ์ มธัยมดา่นส าโรง 30 359
30674 ด.ช. อัจฉริยะ บัวนาค วัดทรงธรรม 30 360
30692 ด.ญ. กมลชนก เลศิรัตนวิชญ์ สมทุรสาครบูรณะ 30 361
30727 ด.ญ. มนัญชยา เรืองสันติกรกลุ สามชกุรัตนโภคาราม 30 362
30746 ด.ญ. ณิชาภัทร กตกลุโสภณ ประสาทวิทยาคาร 30 363
30748 ด.ญ. อทิตยา ละลี ประสาทวิทยาคาร 30 364
30753 ด.ช. เรืองศกัดิ์ พละหาร พนมดงรักวิทยา 30 365
30781 ด.ญ. กนกวรรณ สุราวุธ เมอืงพลพิทยาคม 30 366
30830 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ชอูรุณ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 30 367
30847 ด.ญ. กลัยา แชม่ชื่น ปัญจทรัพย์ 30 368
40887 ด.ญ. กษิมล ธีระวรวงศ์ โยนออฟอาร์ค 30 369
30075 ด.ช. ปฏภิาณ ศริิพิน บางกะปิ 29 370
30092 ด.ญ. เบญจวรรณ ค าแดง เบญจมราชาลยัในพระบรม 29 371
30095 ด.ญ. สายธาร สิงหข์รณ์ เบญจวรรณศกึษา 29 372
30237 ด.ช. ปรเมศว์ โปรยบ ารุง สารวิทยา 29 373
30294 ด.ญ. พุทธิตา ธรรมสารโสภณ ขอนแกน่วิทยายน 29 374
30329 ด.ช. วัชรพงษ์ นิธิรัศมรุ่ีงเรือง ชยัภูมภัิกดชีมุพล 29 375
30340 ด.ญ. ปุญญิศา พิพัฒน์บัญชา สามคัควิีทยาคม 29 376
30345 ด.ช. ณรงคศ์กัดิ์ เครือวัน วิเชยีรมาตุ 29 377
30346 ด.ช. จิตรกร เกลี้ยงทอง วิเชยีรมาตุ 29 378
30379 ด.ช. ชลสิทธิ์ เบญจาทิกลุ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรม 29 379
30439 ด.ญ. วิภาศริิ ชาญอนุเดช กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 29 380
30502 ด.ช. โรม แหลมกกี า ธัญบุรี 29 381
30504 ด.ญ. กชกร ตระกลูด ารงฤทธิ์ ธัญบุรี 29 382
30626 ด.ญ. จิตราภา กองเงิน บ้านชวิีทยา 29 383
30659 ด.ญ. เพชราพร สุวรรณกลู บางบ่อวิทยาคม 29 384
30731 ด.ญ. นฤมล อินทพุก อุดมดรุณี 29 385
30772 ด.ญ. ฐานิตา เมอืงชนะพวง สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 29 386
30786 ด.ญ. ธัญกร ตันสุวงษ์ ลาซาล 29 387
30839 ด.ญ. ธัญชนก เส็งมี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 29 388
30849 ด.ช. นรวิชญ์ ท้วมเพ่ิมทรัพย์ ปัญจทรัพย์ 29 389
30853 ด.ญ. น้ าฝน ธรรมศริิ นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 29 390
30871 ด.ญ. ดวงฤทัย ปิ่นทอง บ้านแหลมวิทยา 29 391
30033 ด.ญ. อรอนงค์ โอภาสมงคลชยั เซนต์หลยุส์ศกึษา 28 392
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30093 ด.ญ. ศริิลกัษณ์ โพธิ์ทอง เบญจมราชาลยัในพระบรม 28 393
30118 ด.ช. ชนรรทน์ ฐิตธรรมพันธุ์ มธัยมวัดสิงห์ 28 394
30122 ด.ญ. อภิญญา แสงมกุดา ยานนาเวศวิทยาคม 28 395
30130 ด.ญ. วันวิสา มณีพรรณ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 28 396
30172 ด.ญ. กรกนก อุดมชยั วัดอุดมรังสี 28 397
30297 ด.ญ. พิมพ์สุตา สนองศรี หนองนาค าวิทยาคม 28 398
30335 ด.ญ. ญาณิศา สุขดอนญวน ศรียาภัย 28 399
30432 ด.ญ. กญัญารัตน์ เลขา เมอืงนครศรีธรรมราช 28 400
30475 ด.ญ. ชญัญาภัค ทะยอมใหม่ นางรอง 28 401
30509 ด.ญ. รุ่งระวี ท้วมแกว้ วัดเขยีนเขต 28 402
30544 ด.ช. ศภุราช เกตุแกว้ พุทธชนิราชพิทยา 28 403
30613 ด.ญ. จารุวรรณ อินทร์นาง โคกเจริญวิทยา 28 404
30724 ด.ช. สรายุทธ เชื้อเพชร สระยายโสมวิทยา 28 405
30757 ด.ช. ชยัฤทธิ์ ชอ่จ าปี วิเศษชยัชาญวิทยาคม 28 406
30767 ด.ช. โยธิน สมถะธัญกรณ์ อุทัยวิทยาคม 28 407
30801 ด.ญ. สุนัฏฐา ยมจินดา ลาดปลาเคา้พิทยาคม 28 408
30854 ด.ญ. ปิยะพร เพ็ชรเทศ นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 28 409
30020 นาย ธงชยั นาคยวน เจ้าพระยาวิทยาคม 27 410
30043 ด.ช. กวิน วงศข์จรวิทยา ไตรมติรวิทยาลยั 27 411
30150 ด.ช. กฤษฏณัฐ ดา่นวิรุฬหวาณิช เลศิหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก 27 412
30161 ด.ช. ภัครินทร์ สิงควิิบูลย์ วัดราชบพิธ 27 413
30208 ด.ช. อภิวัฒน์ เอ้ือบัณฑิต สวนกหุลาบวิทยาลยั  ธนบุรี 27 414
30268 ด.ช. จิรวัฒน์ สมคดิ พนมทวนชนูปถมัภ์ 27 415
30281 ด.ช. วรวุฒิ ไชยสมคณุ ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 27 416
30374 นาย บุญฤทธิ์ จุมที โพรงมะเดื่อวิทยาคม 27 417
30375 น.ส. สุรีรัตน์ สวัสดิ์พงศ์ โพรงมะเดื่อวิทยาคม 27 418
30487 ด.ญ. อัยย์ลดา แซ่โคว้ หนองกี่พิทยาคม 27 419
30497 ด.ญ. ชลธิชา สุวรรณศรี เทศบาลเมอืงปทุมธานี 27 420
30498 ด.ญ. กานต์ธิดา สว่างเนตร เทศบาลเมอืงปทุมธานี 27 421
30501 ด.ญ. ปรางคท์ิพย์ เสือสกลุ ธรรมศาสตร์คลวงหลวงวิทยาคม 27 422
30536 ด.ช. ภูมพัิฒน์ ท าดี สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 27 423
30537 ด.ช. พงศส์ถติย์ จันทาพูน สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 27 424
30581 ด.ญ. กลัยารัตน์ หารจันทร์ เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรี 27 425
30713 ด.ญ. กญัญารัตน์ กอ่กศุล กรรณสูตศกึษาลยั 27 426
30741 ด.ญ. อรณิชา ษมากติติ สิรินธร 27 427
30752 ด.ช. อนุวัฒน์ บุญมี พนมดงรักวิทยา 27 428



ล ำดับทีน่ัง่ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนศกึษำ คะแนน หมำยเหตุ

เรียงตำมคะแนน

 ช่ือ - สกุล

ประกำศผลคะแนนกำรแข่งขัน "ประวัติศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที ่6"
ปีกำรศึกษำ 2556 กลุ่มที ่3 (ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 - 3)

30782 ด.ญ. นันทลกัษณ์ สุราวุธ เมอืงพลพิทยาคม 27 429
30019 นาย นราธร อ่อนละมลุ เจ้าพระยาวิทยาคม 26 430
30029 ด.ช. ศรัณยกร อาจหาญ เซนต์ดอมนิิก 26 431
30176 ด.ช. พัฒน์ภาวิน แสงอรุณ ศรีอยุธยา  ในพระอุปถมัภ์ฯ 26 432
30293 ด.ช. ธีระพงษ์ พลต้ือ ขอนแกน่วิทยายน 26 433
30389 ด.ญ. กนกพร ศรีวิบูลย์ วัดไร่ขงิวิทยา 26 434
30400 ด.ช. สุพัฒน์ เจนสุขสถติไพศาล สิรินธรราชวิทยาลยั 26 435
30426 ด.ญ. อริยา ชรัูตน์ ฉลองรัฐราษฏรอุทิศ 26 436
30443 ด.ญ. ลกัษิกา สถาปัตยานนท์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 26 437
30546 ด.ญ. ปิยนุช กอ้นคง พุทธชนิราชพิทยา 26 438
30629 ด.ญ. บุษกร พิลา บ้านหมี่วิทยา 26 439
30667 ด.ญ. ประกายดาว วงศแ์กน่ มธัยมวัดศรีจันทร์ประดษิฐ์ 26 440
30743 ด.ญ. ประภัสสร ค าวงษา จอมพระประชาสรรค์ 26 441
30805 ด.ญ. โสจิวรรณ สกลุจันทร์ แสงอรุณ 26 442
30848 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ศรีธัญญาภรณ์ ปัญจทรัพย์ 26 443
30030 ด.ช. นวพร ศรีรักษา เซนต์ปีเตอร์ 25 444
30094 ด.ญ. วรัญชยา โพธิจร เบญจวรรณศกึษา 25 445
30110 ด.ญ. โสรญา ฤกษ์ยาม พุทธจักรวิทยา 25 446
30134 ด.ญ. อรภร รุจิเพ็ชร์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 25 447
30173 ด.ญ. กญัญาภัค เสียงล้ าเลศิ วัดอุดมรังสี 25 448
30381 ด.ช. คมเพชร คงชาตรี มธัยมฐานบินก าแพงแสน 25 449
30491 ด.ช. อาทิตย์ อภิบาลปฐมรัฐ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 25 450
30551 ด.ช. ศวิกร ตันติโรจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 25 451
30655 ด.ช. ชยัอมร เวียงแกว้ นวมินทราชนิูทศิ  สวนกุหลาบวิทยาลยั  สมุทรปราการ 25 452
30739 ด.ญ. ศตบงกช ผลจันทร์งาม สิรินธร 25 453
30826 ด.ญ. นรีกานต์ การริยา ล าปางกลัยาณี 25 454
30034 ด.ญ. จุฑามาส ทาค ามา เซนต์หลยุส์ศกึษา 24 455
30054 ด.ญ. ภัททิยา วารุทัย ไทยคริสเตียน 24 456
30086 ด.ญ. พันธ์วดี คณูุปการ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวน 24 457
30137 ด.ญ. ปิยมาศ ปาลกวงศ ์ณ อยุธยา ราชด าริ 24 458
30138 ด.ญ. กรณิกาณ์ ยานิพันธ์ ราชด าริ 24 459
30160 ด.ช. ธีรชยั ราชรินทร์ วัดราชบพิธ 24 460
30269 ด.ช. ณัฐวัตร พิกลุทอง พนมทวนชนูปถมัภ์ 24 461
30296 ด.ญ. มณีรัตน์ นับอ าไพ หนองนาค าวิทยาคม 24 462
30357 ด.ญ. วรัญญา จามมาตย์ เทศบาล 1 กติติขจร 24 463
30499 ด.ญ. ชลติษา โชติชว่ง ธรรมศาสตร์คลวงหลวงวิทยาคม 24 464
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30539 ด.ญ. อาทิมา ปานแกว้ ตะพานหนิ 24 465
30669 ด.ญ. ปภัสสร โรจน์บุญถงึ มธัยมวัดศรีจันทร์ประดษิฐ์ 24 466
30703 ด.ญ. สุพัตรา คงคาสี หนองแค "สรกจิพิทยา" 24 467
30768 ด.ช. สิทธิกนัต์ พิมพ์ภาเรีย อุทัยวิทยาคม 24 468
30829 ด.ญ. สุดารัตน์ วงษ์ศริิ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 24 469
30273 ด.ญ. ชนิดา คณุธรณ์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร 23 470
30493 ด.ช. คมบัณสัน พลพรเขม็เพชร เซนต์โยเซฟเมอืงเอก 23 471
30510 ด.ญ. นัทธมน เชดิชศูลิป์ วัดเขยีนเขต 23 472
30671 ด.ญ. อารียา พงษ์พจนธรรม ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม 23 473
30878 ด.ญ. ทิพรัตน์ สุรัญญาพฤติ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 23 474
40886 ด.ช. ปรีชญา ถาวรานนท์ โยนออฟอาร์ค 23 475
40893 ด.ญ. นิรชา ชชูว่ย บุแกรงวิทยาคม 22 476
30270 ด.ญ. ปพินญา ทวีสง่า พนมทวนชนูปถมัภ์ 21 477
30399 ด.ญ. ชญาดา อิธิพรกลุ สิรินธรราชวิทยาลยั 21 478
30615 ด.ญ. ศศกิานต์ น่วมโต โคกเจริญวิทยา 21 479
30666 ด.ญ. ชลลดา เกยีรติชตูระกลู มธัยมดา่นส าโรง 21 480
30754 ด.ช. วัชระ ทวีอินทร์ พนมดงรักวิทยา 21 481
30792 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ราตรี ทวีธาภิเศก 21 482
40888 ด.ช. สุกฤษฎิ์ เดอืนแจ่ม โยนออฟอาร์ค 20 483
30280 ด.ช. ทรงพล แดงนาเพียง ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 484
30282 ด.ญ. ศนัสนีย์ ศรีชะตา ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 485
30210 ด.ช. กนกพล นาคสาทา สวนอนันต์ 18 486
30295 ด.ญ. พรรณิภา สีลากลุ หนองนาค าวิทยาคม 18 487
30764 ด.ญ. นวรัตน์ เชื่อกสิกรรม ทัพทันอนุสรณ์ 18 488
30788 ด.ญ. ธนภรณ์ ศกัย์สิริภากร จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ 18 489
30639 ด.ญ. พัทธวรรณ ราชมี เลยพิทยาคม 17 490
30272 ด.ญ. กมลทิพย์ ภัทรสิริวรกลุ พระแท่นดงรังวิทยาคาร 16 491
40894 น.ส. พันทิภา บุญเลศิ บุแกรงวิทยาคม 16 492
30817 ด.ญ. เย็นจิตร ศรีบัวคลี่ นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมติ 14 493
30005 นาย กฤษฎา ธรรมะธารีย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 0
30006 นาย ธนวัฒน์ ขวัญฤดรัีตน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 0
30007 นาย อธิป อุดม กนุนทีรุทธารามวิทยาคม 0
30008 ด.ช. วีระศกัดิ์ สามติร กนุนทีรุทธารามวิทยาคม 0
30009 ด.ช. พงศธร คลอ่งการณ์ กนุนทีรุทธารามวิทยาคม 0
30010 ด.ช. วัศกร จ ารัสธาดา กหุลาบวิทยา 0
30011 ด.ช. นนทกร คณุรังษี กหุลาบวิทยา 0
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30012 ด.ญ. น้ าผ้ึง ไดแอลโล่ กหุลาบวิทยา 0
30013 ด.ญ. ศภิุสรา สายเสมา โกศลภัทรวิทย์ 0
30014 ด.ญ. ปุณณมาส แซ่ลี้ โกศลภัทรวิทย์ 0
30015 ด.ญ. สุวนันท์ ภัควันต์ โกศลภัทรวิทย์ 0
30016 ด.ญ. พิมลรัตน์ ประดาสุข จินดามณี 0
30017 ด.ช. วัชชริะ คปุตเวทิน จินดามณี 0
30018 ด.ญ. สาไมตรี แซ่อ้ัง จินดามณี 0
30022 ด.ช. คมสันฐิ บุญยะประสพ เชดิเจิมศลิป์ 0
30023 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ไขส่ังข์ เชดิเจิมศลิป์ 0
30024 ด.ญ. เชื่อมสกลุ ธรรมถาวร เชดิเจิมศลิป์ 0
30025 ด.ช. เชษฐา สนิทนา เซนต์คาเบรียล 0
30035 ด.ช. จิรายุ จันทร์เลศิ เดก็สากลนิมติใหม่ 0
30036 ด.ญ. อัญชษิฐา ขจิตวัฒนา เดก็สากลนิมติใหม่ 0
30037 ด.ญ. ณัฐสินี ปะดกูา เดก็สากลนิมติใหม่ 0
30039 ด.ช. เจษฎากร เกรียงสมทุร เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการรัชดา 0
30040 ด.ญ. สุหรรษา วราณิชกลุ เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการรัชดา 0
30041 ด.ญ. สุพรรษา จันทร์ทอง เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการรัชดา 0
30045 ด.ญ. พัฒนวดี เลื่อนแป้น ทับทอง 0
30046 ด.ญ. วทันยา ใจบุญ ทับทอง 0
30047 ด.ญ. พิมพ์รตา สิริยารักษ์ ทับทอง 0
30051 ด.ญ. มนัสชนก เปิ้นมั่นคง เทพศริินทร์ร่มเกลา้ 0
30052 ด.ญ. กชรัตน์ จีนย้ิม เทพศริินทร์ร่มเกลา้ 0
30053 ด.ญ. พานทอง สงบใจ เทพศริินทร์ร่มเกลา้ 0
30056 ด.ช. ชวลศิ โคตรวงศ์ ไทยคริสเตียน 0
30063 ด.ช. รชต ตวงสิทธิสมบัติ นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ 0
30064 ด.ช. ธาม จันทร์วรชยักลุ นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ 0
30068 ด.ช. สุรนาท อัตจริต บดนิทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)๔ 0
30069 ด.ญ. พชรวรรณ สอนโยธา บดนิทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)๔ 0
30070 ด.ญ. ชมพูนุช เจียงพุทรา บดนิทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)๔ 0
30071 ด.ช. ปิยะทัศน์ สุนทรวิจารณ์ บางกอกแอ็ดเวนต์ 0
30072 ด.ช. ชลชั ลมิปสนธิพงษ์ บางกอกแอ็ดเวนต์ 0
30079 ด.ญ. เกตุวดี รังใส บางชนั (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 0
30080 ด.ญ. สุภาวดี ที่รัก บางชนั (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 0
30081 ด.ช. อัษฎา แซ่โคว้ บางชนั (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 0
30088 ด.ช. ธีธัช วิธูบรรเจิด บูรณะศกึษา 0
30089 ด.ญ. ชวัลลกัษณ์ สุจริต บูรณะศกึษา 0
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30090 ด.ญ. วราภรณ์ พ่วงพงษ์ บูรณะศกึษา 0
30097 ด.ญ. จันทกานต์ จรัสพันธ์ ประเทืองทิพย์วิทยา 0
30098 ด.ญ. มณฑิรา แสงสว่าง ประเทืองทิพย์วิทยา 0
30099 ด.ญ. วาสนา สีดาจร พรตพิทยพยัต 0
30100 ด.ญ. ปนัดดา อู่นาค พรตพิทยพยัต 0
30101 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา ธัญสิทธิ์วรกลุ พรตพิทยพยัต 0
30105 ด.ญ. จิลดา ฮึกหาญ พระต าหนักสวนกหุลาบ 0
30106 ด.ญ. จิตสิริ รุ่งอินทร์ พระต าหนักสวนกหุลาบ 0
30107 ด.ญ. ภูริชญา เพชรชู พระต าหนักสวนกหุลาบ 0
30111 ด.ญ. สุดารัตน์ จันดา พุทธจักรวิทยา 0
30117 ด.ช. ธีรพัฒน์ เอ่ียมวิวัฒนะกลุ โพธิสารพิทยากร 0
30124 ด.ช. รณกร เฉลมิแสง ยุวทูตศกึษา 0
30125 ด.ญ. นงนภัส สามี ยุวทูตศกึษา 0
30126 ด.ญ. จิรัชญา จงสุขเกษม ยุวทูตศกึษา 0
30139 ด.ญ. ชนิกานต์ บุญทา ราชวินิต 0
30140 ด.ญ. นภัสรพี ศริามงัคลานนท์ ราชวินิต 0
30141 ด.ช. ศภุฤกษ์ กอธงชยั ราชวินิต 0
30147 ด.ช. อิทธิพล นะพล เลศิหลา้ 0
30148 ด.ช. รวีวัฒน์ สุวรรณศรี เลศิหลา้ 0
30149 ด.ญ. นันท์นภัส วงศอ์ารีย์ เลศิหลา้ 0
30153 ด.ญ. อริสรา งามสุข วชริธรรมสาธิต 0
30154 ด.ญ. สุดดารัตน์ คงสินเจริญชยั วชริธรรมสาธิต 0
30155 ด.ญ. ญาดา ชามาตร วชริธรรมสาธิต 0
30156 ด.ญ. รตานรี ที่ประเสริฐ วัดมว่ง 0
30157 ด.ญ. เกษมณี จันทร์ทอง วัดมว่ง 0
30158 ด.ช. พันธวัช ศภุจริยาพงศ์ วัดมว่ง 0
30162 ด.ช. วิชเยนทร์ รักษ์บ ารุง วัดราชโอรส 0
30165 ด.ญ. ปลายฟ้า รักไธสง วัดลาดบัวขาว 0
30166 ด.ญ. สิตานันต์ โยชน์สุวรรณ์ วัดลาดบัวขาว 0
30167 ด.ญ. เบญจวรรณ แตงเจริญ วัดลาดบัวขาว 0
30171 ด.ญ. เกวลนิ เทศธรรม วัดอุดมรังสี 0
30186 ด.ญ. ธนารีย์ เบ็ญจกรีฑา สตรีวัดระฆัง 0
30187 ด.ญ. ปุณฑรี เมฆาปิกานนท์ สตรีวัดระฆัง 0
30188 ด.ญ. ชนันภรณ์ ดาบเพชร สตรีวัดระฆัง 0
30196 ด.ญ. สายพิน คอแต้ว สตรีศรีสุริโยทัย 0
30197 ด.ญ. ศฐิิฌา พูลเขตร์กงิ สตรีศรีสุริโยทัย 0
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30198 ด.ญ. ชลลดา อินมงคล สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 0
30199 ด.ญ. ณัฎฐา สิทธิวิรุฬห์ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 0
30200 ด.ญ. พรรณนภา มอและ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 0
30201 ด.ญ. จันทร์ฉาย วงษ์อุด สรรพาวุธวิทยา 0
30202 ด.ญ. กมลชนก รัชนาภรณ์ สรรพาวุธวิทยา 0
30203 ด.ญ. อัสมา ภักดี สรรพาวุธวิทยา 0
30213 ด.ช. ปิติ มาวุธนนท์ สาธิต มศว.ประสานมติร(มธัยม) 0
30214 ด.ช. รนพน รนฤกษ์ สาธิต มศว.ประสานมติร(มธัยม) 0
30218 ด.ช. ชนิกฤต ตีรณกลู สาธิตพัฒนา 0
30219 ด.ญ. ญาณมน รุจิธร สาธิตพัฒนา 0
30220 ด.ช. ณภัทร คณูวัฒน์ สาธิตพัฒนา 0
30224 ด.ช. กฤตาณัฐ โนชยั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 0
30225 ด.ช. โฮเซ เมอร์คาโด เดยีเนลลา่ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 0
30226 ด.ช. จิรายุ เฉลมิศกัดิ์สิริ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 0
30227 ด.ช. ชยัพัฒน์ แสนกมล สาธิตแหง่ม.กษตรศาสตร์ 0
30228 ด.ญ. พรรณปพร สังขส์มบูรณ์ สาธิตแหง่ม.กษตรศาสตร์ 0
30229 ด.ช. ธีทัต อุตวัฒน์ สาธิตแหง่ม.กษตรศาสตร์ 0
30232 ด.ช. เมษวัสส์ อารีรบ สาธิตแหง่ 0
30239 ด.ญ. ลกัษณาพร นาคหนู สารสาสน์วิเทศนิมติใหม่ 0
30240 ด.ช. ชาญวิญญ์ แซ่เอ้ีย สารสาสน์วิเทศนิมติใหม่ 0
30241 ด.ญ. ชนิกานต์ พุ่มชมุพล สารสาสน์วิเทศนิมติใหม่ 0
30242 ด.ญ. ธัญญารัฏฐ์ กจิท า สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ 0
30243 ด.ช. จิตรทิวัส แซ่ต้ัง สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ 0
30244 ด.ช. มลัดฟี แดงโกเมน สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ 0
30245 ด.ญ. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ สารสาสน์เอกตรา 0
30246 ด.ญ. ญาณิสรา กอวัฒนา สารสาสน์เอกตรา 0
30247 ด.ญ. อิสรีย์ รุ่งปิติพร สารสาสน์เอกตรา 0
30251 ด.ญ. บงกชณิศต์ ทรงงามข า สุวรรณารามวิทยาคม 0
30252 ด.ญ. อมรรัตน์ ชะนะปาโมกโข สุวรรณารามวิทยาคม 0
30253 ด.ญ. กรร์ณิกา สุมาลี สุวรรณารามวิทยาคม 0
30254 ด.ช. เดชดนัย มะลทิอง โสมาภานุสสสรณ์ 0
30255 ด.ช. ณภัทร วงศว์านศรีสุข โสมาภานุสสสรณ์ 0
30256 ด.ญ. ปราชญา ศร์ิิมหาอาริยะโพธิ์ญา โสมาภานุสสสรณ์ 0
30257 ด.ช. สุรพศ นนท์ภาษโสภณ อัสสัมชญั 0
30258 ด.ช. อัษฎา อิศวนัดดา อัสสัมชญั 0
30259 ด.ช. อุกฤษณ์ เอ่ียมขจรศริิ อัสสัมชญั 0
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30260 ด.ญ. วิภาดา ศรีอ่อนทอง อัสสัมชญัศกึษา 0
30265 ด.ช. พนาพล พิชติไพรพนา ชโินรสวิทยาลยั 0
30266 ด.ช. วุฒิพันธ์ สืบดา บ่อพลอยรัชดาภิเษก 0
30267 ด.ญ. ศริิพร ด าข า บ่อพลอยรัชดาภิเษก 0
30274 ด.ช. รัชชานนท์ สุขประเสริฐ วิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี 0
30275 ด.ช. ศริภัส บุญมาก วิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี 0
30276 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ร าพรรณ์ วิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี 0
30286 ด.ช. ธุรกจิ พันธะศรี กลัยาณวัตร 0
30287 ด.ญ. นรีกานต์ ภิญโญภาพ กลัยาณวัตร 0
30288 ด.ญ. ทิพานันท์ วิชยัพล กลัยาณวัตร 0
30319 ด.ช. ภัทรพงษ์ จอมเจริญ สัตหบีวิทยาคม 0
30320 ด.ญ. ศริาณี ทับมาลา สัตหบีวิทยาคม 0
30321 ด.ญ. ศศวิิมล สุขษาเกษ สัตหบีวิทยาคม 0
30322 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เย็นฉ่ า สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" ม.บูรพา 0
30323 ด.ญ. ณิชาลกัษณ์ ค าทรัพย์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" ม.บูรพา 0
30324 ด.ช. โสภณ โพธิรัชต์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" ม.บูรพา 0
30325 ด.ญ. รณกมล ละมยัเกศ สาธิตแม.เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหภุาษา ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 0
30326 ด.ญ. ศริิมาตา มหาเวชาคริิ สาธิตแม.เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหภุาษา ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 0
30330 ด.ช. วัชรินทร์ สามารกจิ หนองบัวระเหววิทยาคาร 0
30331 ด.ญ. กวิสรา เลศิประเสริฐ หนองบัวระเหววิทยาคาร 0
30332 ด.ช. รพีพัฒน์ จันณพงค์ หนองบัวระเหววิทยาคาร 0
30336 ด.ช. ณรัฐ ใจตุ้ย จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชยีงราย 0
30337 ด.ช. ภูมนิิทรรศ ปอกกนัทา จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชยีงราย 0
30338 ด.ญ. กลัยา ทองใส จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชยีงราย 0
30342 ด.ช. ศตายุ สุเมธา วัฒโนทัยพายัพ 0
30343 ด.ญ. นัฎฐพร ทิตย์ราชา วัฒโนทัยพายัพ 0
30344 ด.ญ. หมวย ค าแกว้ วัฒโนทัยพายัพ 0
30350 ด.ญ. มนัสรัตน์ ถกึสุวรรณ สตรีประเสริฐศลิป์ 0
30351 ด.ญ. ชนากานต์ สัมมา สตรีประเสริฐศลิป์ 0
30352 ด.ญ. สุทธิชา สนเถง็ สตรีประเสริฐศลิป์ 0
30356 ด.ช. ศภุชยั สอนไว เทศบาล 1 กติติขจร 0
30359 ด.ญ. เบญญาภา วงศเ์ชวาทรัพย์ สรรพวิทยาคม 0
30360 ด.ญ. ศรัณยา เทศประสิทธิ์ สรรพวิทยาคม 0
30361 ด.ญ. อภิญลกัษณ์ แซ่เตีย สรรพวิทยาคม 0
30365 ด.ช. สุวิจักษณ์ ปาทา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั  นครปฐม 0
30366 ด.ช. ธนกฤต สุนทรวาทีดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั  นครปฐม 0
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30367 ด.ญ. ชาลนิี หมู่อุบล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั  นครปฐม 0
30368 ด.ช. ธนโชติ โพธิ์แดง นาคประสิทธิ์ 0
30369 ด.ญ. พิมพ์มาดา ศรีธีรวงศ์ นาคประสิทธิ์ 0
30370 ด.ญ. สุภาวดี รูปสูง นาคประสิทธิ์ 0
30371 ด.ช. อรุชา วุฒิจักร พระปฐมวิทยาลยั 0
30372 ด.ช. อนพัทย์ ไทรแกว้ดวง พระปฐมวิทยาลยั 0
30373 ด.ญ. ชนิษฐา ชมสุวรรณ พระปฐมวิทยาลยั 0
30383 ด.ญ. กรพินธุ์ ทองผุด ยอแซฟอุปถมัภ์ 0
30384 ด.ญ. ศศภิา พฤกษางกรู ยอแซฟอุปถมัภ์ 0
30385 ด.ญ. ภณิสตา เหลอืงปฐมชยั ยอแซฟอุปถมัภ์ 0
30386 ด.ญ. สมชนก เสือแป้น ราชนิีบูรณะ 0
30387 ด.ญ. รัตมณี สวัสดิ์เจริญ ราชนิีบูรณะ 0
30388 ด.ญ. อัญชษิฐา วนาอุปถมัภ์กลุ ราชนิีบูรณะ 0
30392 ด.ญ. สุกญัญา โตนาค วัดหว้ยจรเขวิ้ทยาคม 0
30393 ด.ญ. กนกวรรณ แจ่มจ ารัส วัดหว้ยจรเขวิ้ทยาคม 0
30394 ด.ญ. หทัยกาญจน์ อินทศร วัดหว้ยจรเขวิ้ทยาคม 0
30395 ด.ญ. รัญชนา ปราณี สาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร 0
30396 ด.ญ. ธนพร อินทูปริภาพ สาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร 0
30397 ด.ญ. ปณชนก บัวแสงจันทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร 0
30401 ด.ช. สรวิชญ์ เปลยีนสี สุรธรรมพิทักษ์ 0
30402 ด.ญ. รุ้งแพรว ผิวสอาด สุรธรรมพิทักษ์ 0
30403 ด.ญ. ศริินันท์ กฤษดี สุรธรรมพิทักษ์ 0
30407 ด.ญ. นิลนันท์ อุกระโทก ปักธงชยัประชานิรมติ 0
30408 ด.ญ. กาญจนา เทียบกลาง ปักธงชยัประชานิรมติ 0
30409 ด.ญ. มณิสรา ดวงมณี มารีย์วิทยา 0
30410 ด.ญ. ชติุกาญจน์ หลายประเสริฐ มารีย์วิทยา 0
30411 ด.ญ. อติกานต์ เพ็ชรประไพ มารีย์วิทยา 0
30415 ด.ญ. ฮินะ คมัเบะ อัสสัมชญันครราชสีมา 0
30416 ด.ญ. พิมพ์อัปสร ศรีดอกบวบ อัสสัมชญันครราชสีมา 0
30417 ด.ญ. สิริรัตน์ ทองรวม อัสสัมชญันครราชสีมา 0
30418 ด.ญ. จันทิมา นิยม กลัยาณีศรีธรรมราช 0
30428 ด.ช. ธนกฤต จันส าเร็จ เบญจมราชทูิศ 0
30436 ด.ช. ชริน ไชยมหา ไพศาลพิีทยา 0
30437 ด.ญ. สุวิชญา มเีกดิ ไพศาลพิีทยา 0
30438 ด.ญ. ชลธิชา โกสูงเนิน ไพศาลพิีทยา 0
30451 ด.ช. รชต เอ่ียมตระบุตร เบญจมราชานุสรณ์ 0
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30453 ด.ช. บุณยเกยีรติ รุ่งโชติ พระหฤทัยนนทบุรี 0
30454 ด.ญ. วรัญญา สิงหจั์นทร์ พระหฤทัยนนทบุรี 0
30455 ด.ญ. กรกนก อิทธิพรนุสนธิ์ พระหฤทัยนนทบุรี 0
30466 ด.ญ. ณัฐพิมล เกยีรติศรีสินธพ อัมพรไพศาล 0
30467 ด.ญ. สายสิริ แผ่ผ่องพรรณ อัมพรไพศาล 0
30472 ด.ญ. ศริิตา จริตรัมย์ กระสังพิทยาคม 0
30473 ด.ช. อภิสิทธิ์ นุสรรัมย์ กระสังพิทยาคม 0
30474 ด.ช. ชลธิโชติ โคมารัมย์ กระสังพิทยาคม 0
30481 ด.ญ. ศริิลกัษณ์ กาวิละ พุทไธสง 0
30482 ด.ญ. อรอุมา เกรียมไธสง พุทไธสง 0
30483 ด.ญ. กรองกาญจน์ สวามชิยั พุทไธสง 0
30484 ด.ช. กรกช แกว้อ าไพ ละหานทรายรัชดาภิเษก 0
30485 ด.ช. ศริิพงษ์ สมบูรณ์ธรรม ละหานทรายรัชดาภิเษก 0
30486 ด.ช. อุทิศ อิทร์สุข ละหานทรายรัชดาภิเษก 0
30494 ด.ช. นิรินธน์ อิศรางกรู ณอยุธยา เซนต์โยเซฟเมอืงเอก 0
30495 ด.ช. ธนโชติ หลมิสวัสดิ์ เซนต์โยเซฟเมอืงเอก 0
30505 ด.ช. ญาณภัทร เปลี่ยนศกัดิ์ แย้มสอาดรังสิต 0
30506 ด.ช. อริญชย์ คงฤทธิ์ แย้มสอาดรังสิต 0
30507 ด.ช. ภัทรพล ปราบจิตร แย้มสอาดรังสิต 0
30511 ด.ช. มฆเรศ ฉนัทวิบูลชยั สาธิตแหง่มหาวิทยาลยัรังสิต 0
30512 ด.ญ. ทินทิสสา ขาวเผือก เอย์ สาธิตแหง่มหาวิทยาลยัรังสิต 0
30513 ด.ญ. วรกมล ศรีพงษ์พันธู์กลุ สาธิตแหง่มหาวิทยาลยัรังสิต 0
30514 ด.ช. จินตวัฒน์ แสงประทุม สายปัญญารังสิต 0
30515 ด.ญ. ณัฐริกา โชติวรรณ สายปัญญารังสิต 0
30516 ด.ญ. นภัสวรรณ ไชยซาววงษ์ สายปัญญารังสิต 0
30517 ด.ช. ณัฐภัทร สุขเกื้อ ประจวบวิทยาลยั 0
30519 ด.ช. พรช มะลวัิลย์ ประจวบวิทยาลยั 0
30520 ด.ช. ไตรภพ อนุรักษ์ เตรียมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 0
30521 ด.ช. กรวิชญ์ จงอุดมศลี เตรียมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 0
30522 ด.ช. ธนณัช เทียมภักดี เตรียมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 0
30523 ด.ญ. ปรินทร ศรีจันทร์งาม ประจิณราษฎรอ ารุง 0
30524 ด.ช. ธีระพงศ์ นามหาพิสม์ ประจิณราษฎรอ ารุง 0
30525 ด.ช. ภากร ภัทรานันท์ ประจิณราษฎรอ ารุง 0
30526 ด.ญ. แสดงทอง พวงมาลยั ท่าเรือ "นิตยากลุ" 0
30527 ด.ญ. ธิติมา แจ้งเนตร ท่าเรือ "นิตยากลุ" 0
30528 ด.ช. นครรินทร์ อินทเกตุ ท่าเรือ "นิตยากลุ" 0
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30529 ด.ญ. สุภาวิมล พงษ์รักษา ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0
30530 ด.ญ. สิณัฐตรา หงษ์ทอง ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0
30531 ด.ญ. สุพัตรา วงษ์สมนั ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0
30532 ด.ช. ภูวดล ปงการี วิเชยีรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์ 0
30533 ด.ช. ธิติพัทธ์ ขนัธเนตร วิเชยีรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์ 0
30534 ด.ญ. พรรณิภาพร มมีงคล วิเชยีรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์ 0
30541 ด.ช. กรรณพงศ์ เขยีววัดจันทร์ พิษณุโลกพิทยาคม 0
30542 ด.ช. สัณฐิติ ฟูเต็ม พิษณุโลกพิทยาคม 0
30543 ด.ช. สิริฉตัร ขม่อาวุธ พิษณุโลกพิทยาคม 0
30547 ด.ญ. สุพรรษา คชพันธ์ คงคาราม 0
30548 ด.ญ. ปาริฉตัร รุ่งโรจน์ คงคาราม 0
30549 ด.ช. วิสิษฐ์ แพนาพันธ์ คงคาราม 0
30556 ด.ช. กฤตภัค เกดิเสมอ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 0
30557 ด.ญ. ณัฐชยา หอมชื่น สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 0
30558 ด.ญ. พรรณศศภิรณ์ ค าย่ิง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 0
30562 ด.ช. ยศธร ค าสอน เทศบาลบ้านบางเหนียว 0
30563 0
30564 0
30571 นาย ปิยภัทร ทองชนะ ปทุมรัตต์พิทยาคม 0
30572 ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีทะโร ปทุมรัตต์พิทยาคม 0
30573 ด.ญ. อาทิตยา บุญศร ปทุมรัตต์พิทยาคม 0
30574 ด.ญ. ภัทรปภา จันทกจิ แกลง"วิทยสถาวร" 0
30575 ด.ญ. นภัสสร แซ่ต้ัง แกลง"วิทยสถาวร" 0
30576 ด.ญ. วรารัตน์ เรืองชาญ แกลง"วิทยสถาวร" 0
30577 ด.ช. ชยัวัฒน์ เกตุวัตร์ เขาชะเมาวิทยา 0
30578 ด.ญ. ธาริณี ชยัเวส เขาชะเมาวิทยา 0
30579 ด.ญ. อริสรา คณุสมบัติ เขาชะเมาวิทยา 0
30583 ด.ญ. อัษราภัค ศรีทา มธัยมตากสินระยอง 0
30584 ด.ช. นภเศรษฐ์ ผลจันทร์ มธัยมตากสินระยอง 0
30585 ด.ญ. พรทิพย์ นาไพรวรรณ มธัยมตากสินระยอง 0
30586 ด.ญ. วชริกาญจน์ สมประสงค์ กาญจนานุเคราะห์ 0
30587 ด.ญ. สกาวเดอืน สืบแย้ม กาญจนานุเคราะห์ 0
30588 ด.ญ. ศริดา สร้อยทอง กาญจนานุเคราะห์ 0
30589 นาย ปฎมิากร ปุณยธาราพันธ์ ระยองวิทยาคม 0
30590 ด.ญ. ณัฎฐ์นันท์ สุคนธทรัพย์ ระยองวิทยาคม 0
30591 ด.ช. ภาณุพงศ์ ชลสวัสดิ์ ระยองวิทยาคม 0
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30592 ด.ญ. วัชรพงศ์ วงษ์มากโฉม สาธิตเทศบาลนครระยอง 0
30593 ด.ญ. ศรัิญญาวดี โกมลกาญจนกลุ สาธิตเทศบาลนครระยอง 0
30594 ด.ช. ธนภูมิ สันติกนัต์ สาธิตเทศบาลนครระยอง 0
30595 ด.ช. วรัญญู ทวีมาก ดรุณาราชบุรี 0
30596 ด.ญ. อภิชญา พุ่มแกว้ ดรุณาราชบุรี 0
30597 ด.ช. สิร์รัฐ เจริญนิธิทัศน์ ดรุณาราชบุรี 0
30598 ด.ช. ธีระชยั ระวิวัฒน์ ดรุณาราชบุรีวิเทศศกึษา 0
30599 ด.ช. กฤษณะ หร่ายกลาง ดรุณาราชบุรีวิเทศศกึษา 0
30600 ด.ช. อนาวิน กอประเสริฐสุด ดรุณาราชบุรีวิเทศศกึษา 0
30601 ด.ญ. ฐิติมา ปิดตานัง นารีวุฒิ 0
30602 ด.ญ. ณมติตา เฮงพระพรหม นารีวุฒิ 0
30603 ด.ญ. ธัญญามาศ กลั่นข า นารีวุฒิ 0
30604 ด.ญ. พิชญาภา ศกัดิ์สมพงศ์ บรมราชนิีนาถราชวิทยาลยั 0
30605 ด.ญ. ศภิุสรา ปัญญาดลิกพงศ์ บรมราชนิีนาถราชวิทยาลยั 0
30606 ด.ญ. สรณ์สิริ อุทัยเกษม บรมราชนิีนาถราชวิทยาลยั 0
30607 ด.ช. กติติศกัดิ์ ชนิพัน เบญจมราชทูิศ 0
30608 ด.ญ. ศรัญญา จิตรสมควร ประสาทรัฐประชากจิ 0
30609 ด.ช. กติตินันท์ ดแีกว้ ประสาทรัฐประชากจิ 0
30610 ด.ญ. ลลีาวดี ลี้สุวรรณ ประสาทรัฐประชากจิ 0
30611 ด.ญ. นภัสกร วงษ์ซื่อ รัฐราษฎร์อุปถมัภ์ 0
30612 ด.ญ. กิ่งผกา พรมจรรย์ รัฐราษฎร์อุปถมัภ์ 0
30614 ด.ญ. ชลธิชา พิลาชยั โคกเจริญวิทยา 0
30616 ด.ญ. ญนันทพร เซี๊ยกสาด โคกส าโรงวิทยา 0
30617 ด.ญ. ศภุรัตน์ อยู่ยง โคกส าโรงวิทยา 0
30618 ด.ญ. อภิญญา นิลนารถ โคกส าโรงวิทยา 0
30619 ด.ญ. ดรัลพร พงษ์เมตตาสันติ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี 0
30620 ด.ญ. วรินยุพา พุ่มประพัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี 0
30621 ด.ญ. สิริกร ขาวบริสุทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี 0
30622 ด.ช. ภัทรพงษ์ แสงทอง ชยับาดาลวิทยา 0
30623 ด.ญ. ปฏมิากร เลยีมตะคุ ชยับาดาลวิทยา 0
30624 ด.ญ. ธนพร เดน่ชยั ชยับาดาลวิทยา 0
30631 ด.ญ. อาทิติยา แผ่นทองขาว ปิยะบุตร์ 0
30632 ด.ญ. สิริวิมล พ่ีอุดม ปิยะบุตร์ 0
30633 ด.ญ. เบญจวรรณ งอนรถ ปิยะบุตร์ 0
30634 ด.ช. ธณัฐ ฝ้ันชมภู บุญวาทย์วิทยาลยั 0
30635 ด.ญ. ญาณภัค ฝ้ันชมภู บุญวาทย์วิทยาลยั 0
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30636 ด.ญ. ดาราวรรษ เดชวงศษ์า บุญวาทย์วิทยาลยั 0
30640 ด.ญ. พิชญานันท์ บุตรภักดธีรรม ศรีสะเกษวิทยาลยั 0
30641 ด.ญ. กนกพร ประกอบแสง ศรีสะเกษวิทยาลยั 0
30642 ด.ญ. สิรีมาส อาจหาญ ศรีสะเกษวิทยาลยั 0
30643 ด.ญ. มญฑิรา ธงอาษา สกลราชวิทยานุกลู 0
30644 ด.ญ. อัจจิมา วงศศ์รีดา สกลราชวิทยานุกลู 0
30645 ด.ญ. สุจิรา โภคะชยั สกลราชวิทยานุกลู 0
30649 ด.ช. ศภุกร ศรีสวัสดิ์ หาดใหญ่วิทยาลยั 0
30652 ด.ช. ชโยดม เผ้าวงศ์ เทพศริินทร์ สมทุรปราการ 0
30653 ด.ญ. สาลนิี เพียยุระ เทพศริินทร์ สมทุรปราการ 0
30654 ด.ญ. ชลบิยา ภักดี เทพศริินทร์ สมทุรปราการ 0
30668 ด.ช. วรเชษฐ์ แซร์นารักษ์ มธัยมวัดศรีจันทร์ประดษิฐ์ 0
30676 ด.ญ. ศภุาวรรณ ถนอมทรัพย์ สตรีสมทุรปราการ 0
30677 ด.ญ. กรณภัทร ชมุเดช สตรีสมทุรปราการ 0
30678 ด.ญ. กายแกว้ ธรรมธราธารกลุ สตรีสมทุรปราการ 0
30679 ด.ญ. ชชัชญา ลมิปจารี สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 0
30680 ด.ญ. กญุชช์ญา ทองเย็น สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 0
30681 ด.ญ. มนอัปสร สุขประสาร สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 0
30682 ด.ช. ศภุณัฐ รัฐตนะ อัสสัมชญั สมทุรปราการ 0
30683 ด.ช. สมทิธิ์ ฉายาวรกลุ อัสสัมชญั สมทุรปราการ 0
30684 ด.ช. ภาสกร นุชติขจรวุฒิ อัสสัมชญั สมทุรปราการ 0
30685 ด.ช. กฤษ หลงสวาสดิ์ ศรัทธาสมทุร 0
30686 ด.ญ. ศภุากร พ่วงดี ศรัทธาสมทุร 0
30687 ด.ญ. นภัสญาณ เจียมต้ังปัญญากร ศรัทธาสมทุร 0
30688 ด.ญ. ศรียา แกว้สมบูรณ์ กศุลวิทยา 0
30689 ด.ญ. ปิยธิดา ธนะธนู กศุลวิทยา 0
30690 กศุลวิทยา 0
30694 ด.ญ. ณัฎฐนรี ยลนาวา สมทุรสาครวิทยาลยั 0
30695 ด.ญ. ปิยชาติ ชาวหญ้าแพรก สมทุรสาครวิทยาลยั 0
30696 ด.ช. เพ็ชรมงคล บุญญฤทธิ์ สมทุรสาครวิทยาลยั 0
30697 ด.ญ. ชชัฎาภรณ์ สุขเป็ง มวกเหลก็วิทยา 0
30698 ด.ญ. สุมาลี บัวศรี มวกเหลก็วิทยา 0
30699 ด.ช. สุรพงศ์ ปุณณรัตนกลุ มวกเหลก็วิทยา 0
30700 ด.ญ. วิรัญญา พูลเพ็ง เสาไห ้"วิมลวิทยานุกลู" 0
30701 ด.ญ. เบญจวรรณ มากสุข เสาไห ้"วิมลวิทยานุกลู" 0
30702 ด.ญ. กนกวรรณ คตัชาทัต เสาไห ้"วิมลวิทยานุกลู" 0
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30706 ด.ช. ปานเทพ ดอกไมเ้ทศ อินทร์บุรี 0
30707 ด.ญ. ฐิติชญา วิเศษพลกรัง อินทร์บุรี 0
30708 ด.ญ. ธิติมา ทองศรี อินทร์บุรี 0
30709 นาย ธนกฤต ขวัญรุ่งโรจน์ สวรรคอ์นันต์วิทยา 0
30710 น.ส. นภัสวรรณ ขมุเพ็ชร สวรรคอ์นันต์วิทยา 0
30711 น.ส. ปณิตา สีแกว้ สวรรคอ์นันต์วิทยา 0
30718 ด.ช. พุฒิพงศ์ นันทะธรรม ธรรมโชติศกึษาลยั 0
30719 ด.ญ. กนกวรรณ อ่ิมใจพงษ์ ธรรมโชติศกึษาลยั 0
30720 นาย อภิรักษ์ จันอิน ธรรมโชติศกึษาลยั 0
30721 ด.ญ. ศศกิมล เจริญมี บางปลามา้"สูงสุมารผดงุวิทย์" 0
30722 ด.ญ. ณิชา แดงดี บางปลามา้"สูงสุมารผดงุวิทย์" 0
30723 ด.ญ. ฐิติมา มแีกว้ บางปลามา้"สูงสุมารผดงุวิทย์" 0
30733 ด.ช. ณัฐฐินันท์ คงศริิ อนุบาลสุพรรณบุรี 0
30734 ด.ช. ธนาธิป มั่นคงดี อนุบาลสุพรรณบุรี 0
30735 ด.ญ. เมธาวี สระทอง อนุบาลสุพรรณบุรี 0
30745 ด.ช. ธนากร แซ่ฮ้อ แตลศริิวิทยา 0
30749 ด.ช. สิรภพ ศรีระอุดม สุรวิทยาคาร 0
30750 ด.ช. คณุานนท์ สุรศร สุรวิทยาคาร 0
30751 ด.ช. สุริยา ภูมสิูง สุรวิทยาคาร 0
30758 ด.ช. โชคชยั คงเวียง สามโกวิ้ทยาคม 0
30759 ด.ช. นันทวัฒน์ มโีต สามโกวิ้ทยาคม 0
30760 ด.ญ. ปิยะพร ทองลอย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0
30761 ด.ญ. อรอุมา ทองมา อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0
30762 ด.ญ. อารียา ศรีปลั่ง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0
30769 ด.ช. ชยุตม์ มทุุวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราชา 0
30770 ด.ช. ธารามนี สุทธิอาคาร เบ็ญจะมะมหาราชา 0
30771 ด.ญ. ชนิิมา ธนเกษมสุขกลุ เบ็ญจะมะมหาราชา 0
30778 ด.ช. พงศธร แขพิมาย สระบุรีวิทยาคม 0
30779 ด.ช. ลญัฉกร อาษาธง สระบุรีวิทยาคม 0
30780 ด.ช. พรรณพัชร ชอูรุณ สระบุรีวิทยาคม 0
30785 ด.ญ. ธนัชชา กติติทวีสิน ลาซาล 0
30791 ด.ช. ภพธรรม มหาพิรุณ ทวีธาภิเศก 0
30796 ด.ญ. อดลิกัษณ์ ศริิวงษ์ศลิป์ พระหฤทัยดอนเมอืง 0
30797 ด.ญ. ฉตัรากานต์ ฉมิกลุ พระหฤทัยดอนเมอืง 0
30798 ด.ญ. วิชญาพร โพธิธรรม พระหฤทัยดอนเมอืง 0
30802 ด.ช. ณัฐวัตร แสงประสิทธิ์ สารสาสน์พิทยา 0
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30803 ด.ญ. วรกร ศลิป์วิไลเลศิ สารสาสน์พิทยา 0
30804 ด.ช. ชยางกรู สิตะโยธิน สารสาสน์พิทยา 0
30808 ด.ญ. สุภานน แซ่เฮ้ง สรรพยาวิทยา 0
30809 ด.ญ. รัชนา โพธิ์นาง สรรพยาวิทยา 0
30810 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ศรีสุวรรณ สรรพยาวิทยา 0
30814 ด.ญ. ธัญญลกัษณ์ วงษ์นุช บ้านนา นายกพิทยากร" 0
30815 ด.ญ. สุทธิดา แตงโสภา บ้านนา นายกพิทยากร" 0
30816 ด.ญ. ไอลดา ผ่องแผ้ว บ้านนา นายกพิทยากร" 0
30820 ด.ญ. บวรนันท์ ดาวเรือง ศรีบุณยานนท์ 0
30821 ด.ช. ภาสกร เหลา่ชติ ศรีบุณยานนท์ 0
30822 ด.ช. สืบสิทธิ์ โพธิ์เปรม ศรีบุณยานนท์ 0
30823 ด.ญ. กนัทิมา ปางลลีาศ สารคามพิทยาคม 0
30824 ด.ช. รัฐธรรมนูญ ปุริโส สารคามพิทยาคม 0
30825 ด.ญ. ณัฐศรัณย์ พลยงค์ สารคามพิทยาคม 0
30832 ด.ช. พีรกานต์ สยาม สมทุรปราการ 0
30833 ด.ญ. ศริิประภา พลชนะ สมทุรปราการ 0
30834 ด.ญ. จิรัชญา ทองแกมแกว้ สมทุรปราการ 0
30835 ด.ญ. คณัุญญา หอมพันธุ์ สิงหบ์ุรี 0
30836 ด.ญ. ชลนัธร วันเพ็ง สิงหบ์ุรี 0
30837 ด.ญ. ณัชญาภรณ์ พรอเนก สิงหบ์ุรี 0
30841 ด.ช. ตุลาการ ปอสูงเนิน พุทธิรังสีพิบูล 0
30842 ด.ญ. จิตตินันท์ พุ่มโพธิ์ทอง พุทธิรังสีพิบูล 0
30843 ด.ญ. อังคณา มแีสง พุทธิรังสีพิบูล 0
30844 ด.ญ. สิรินยากร สุรเทพินทร์ เดก็สากล 0
30845 ด.ญ. พิมพ์ลภัส มนิิการนนท์ เดก็สากล 0
30846 ด.ช. รัชชานนท์ โชติชยัพิทักษ์กลุ เดก็สากล 0
30855 ด.ญ. นันทิดา ทองพุ่ม นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 0
30859 ด.ญ. กาญจนา ศรีสุข เสนา "เสนาประสิทธิ์" 0
30860 ด.ญ. ดลยา ศรีมานพ เสนา "เสนาประสิทธิ์" 0
30861 ด.ญ. พรรณวดี เกษตรธ ารงรัตน์ เสนา "เสนาประสิทธิ์" 0
30868 ด.ญ. สายทิพย์ อะดา หนองปลาหมอพิทยาคม 0
30869 ด.ญ. วนิดา พูลสวัสดิ์ หนองปลาหมอพิทยาคม 0
30870 ด.ญ. จิราพร ค าวัตร หนองปลาหมอพิทยาคม 0
30874 ด.ช. คมศร ชาวดง บางน้ าเปร้ียววิทยา 0
30875 ด.ญ. เบญจวรรณ บุคคโล บางน้ าเปร้ียววิทยา 0
30876 ด.ญ. เอมกิา เหมศริิ บางน้ าเปร้ียววิทยา 0
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50001 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พงศศ์รีอัศวิน ระยองวิทยาคม 32
50002 ด.ช. ปัณณวัฒน์ พงศศ์รีอัศวิน ระยองวิทยาคม 24
50003 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ อ่ึงทอง สตรีวิทยา 2 40


