
กลุม่ที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฏ
ที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน

1 30209 ด.ช.ภานุพงศ์ พุม่พวง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 78

2 30616 ด.ญ.สรัลลักษณ์ ศรีสุวรรณชนะ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 78

3 30549 ด.ญ.ธัญลักษณ์ ประสมทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 77

4 30626 ด.ญ.ธนพร โชคชัยชวลิต สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 77

5 30417 ด.ญ.ณัฐนภสั ภูข่วัญทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 76

6 30075 ด.ช.ชยุตพล พันธ์เนตร นาหลวง กรุงเทพมหานคร 75

7 30220 ด.ช.ศรัณย์ ไตรภัทรนันท์ สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 75

8 30095 ด.ญ.เกวลิน ถนอมทอง เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร 74

9 30198 ด.ญ.สามินี ปุตตธรรมกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 72

10 30625 ด.ช.สุทธิพงษ์ สะสม สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 71

กลุม่ที่ 2 รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
ที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน

1 30196 ด.ญ.ประอร ธารีบูรณ์ชัย สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 70

2 30486 ด.ช.ชยุตพงศ์ แสงฉาย ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 70

3 30681 ด.ช.ศึกษา สหุนาลุ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ 70

4 30222 ด.ช.ปพน สุสิกขโกศล สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 69

5 30532 ด.ญ.ชุติกาญจน์ อินต๊ะเสน นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 69

6 30688 นายพสิิษฐ์ จิรัฐิชติกาลกุลเวท สิรินธร สุรินทร์ 69

7 30386 ด.ช.ณัฏฐพล อรุณสิงครัตน์ สาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 68

8 30613 ด.ช.อภิสิทธิ์ ชาญเชิงพานิช หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 68

9 30628 ด.ญ.ไอริน พงษ์สาระนันทกุล สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 68

10 30387 ด.ญ.พราวพิชชา เกิดดอนแฝก สาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 67

11 30416 น.ส.มิญญา สุรญาณณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 67

12 30029 ด.ญ.ณิพภิชฌนันท์ เงินเพิม่ทรัพย์ ขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 66

13 30345 ด.ญ.ณัฐชยา มะโนค า วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ 66

14 30219 ด.ช.ณัฏฐ์ภพ พรพลานามัย สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 65

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัล

การแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ช่วงชัน้ที่ 3

ชิงทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี วันอาทิตยท์ี่ 29 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์



ที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน

15 30233 ด.ญ.ศรัณย์พร ยินดีมาก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 65

16 30526 ด.ญ.ภัทรพร อยู่สบาย เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี เพชรบุรี 65

17 30028 ด.ช.ภูริพันธ์ ศิริธนอารีย์ ขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 64

18 30231 ด.ช.อธปิ ค าคง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร 64

19 30323 ด.ช.ธนัตถ์ ปฏิสนธิราภา ชลราษฎร์อ ารุง ชลบุรี 64

20 30328 ด.ช.ชลสิทธิ์ ชูเมือง พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 64

21 30547 น.ส.อินทิรา ค าวิเศษ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 64

22 30548 ด.ช.พลวฒัน์ ไชยศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 64

23 30331 ด.ญ.ทิราภรณ์ แนวอินทร์ พนัสพทิยาคาร ชลบุรี 63

24 30564 ด.ญ.จิตรลดา เทียนสวัสด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง 63

25 30218 ด.ญ.ณภัทร พฤกพฒันาชัย สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 62

26 30495 ด.ช.อัครพันธ์ ทวีศักด์ิ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี 62

27 30695 ด.ช.ศรัณย์ อนันตการญ์ชัย โพธสิารพทิยากร กรุงเทพมหานคร 62

28 30013 ด.ญ.จินดารัตน์ โกศล กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 61

29 30221 ด.ญ.นริศรา ยศเครือ สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 61

30 30225 ด.ญ.ศาตพร ศีลมั่น สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 61

31 30226 ด.ญ.สุธาสินี สีวะรา สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 61

32 30314 ด.ญ.ชยานิศ ทองนพคุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 61
33 30415 น.ส.จิตา สุประดิษฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 61

34 30543 ด.ช.มงคล ทรัพย์พงษ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 61

35 30552 ด.ญ.สุทธิดา นิลผาย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 61

36 30575 ด.ช.สิรวิชญ์ ภมร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 61

37 30217 ด.ช.ณธัชพงศ์ บรุงค์ สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 60

38 30302 ด.ช.ณัฐวัตร ครองชนม์ สฤษดิเดช จันทบุรี 60

39 30324 ด.ช.นวพล มงคลธีระสกุล ชลราษฎร์อ ารุง ชลบุรี 60

40 30349 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ปานพิชญะกุล บูรณะร าลึก ตรัง 60

41 30551 ด.ญ.สุชานาฎ อภัยวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 60

42 30637 ด.ช.พีรเดช สาตส าอางค์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 60



กลุม่ที่ 3 รางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร
ที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน

1 30086 ด.ญ.กัณฐิกา หรรษา บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 59

2 30223 ด.ญ.กมลฉัตร ทัพพวิบูล สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 59

3 30605 ด.ช.วชิรวิชญ์ โอสถภวภูษิต บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 59

4 30696 ด.ช.สถาพร พิลา โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 59

5 30096 ด.ญ.ขนิษฐา เชื้อทอง เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร 58

6 30172 ด.ญ.ฉัตรมณี โชคธนสุขสิริ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 58

7 30315 ด.ญ.ชาลิสา วรรณอ าไพ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 58

8 30488 ด.ญ.พรสินี ลาภไธสง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 58

9 30545 ด.ญ.อินทิรส หว่านขี้เหล็ก สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 58

10 30648 ด.ช.ปฏิภาณ แซ่เอี้ยว เทศบาลวัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร 58

11 30686 ด.ญ.บุษกร หาญเหีย้ม สิรินธร สุรินทร์ 58

12 30069 ด.ย.กฤชวัลย์ ศรีสันต์ ไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 57

13 30085 ด.ช.จิรายุ เอื้อจารุพร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 57

14 30173 ด.ญ.ปรียาภรณ์ เรืองสูงเนิน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 57

15 30213 ด.ช.ณัฏฐวดี อภัยกุญขรพิสิฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 57

16 30235 ด.ช.ยศวิธ เงินวิวัฒน์กุล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 57

17 30292 ด.ญ.มนัชญา ฉัตรศรีทองกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 57

18 30321 ด.ญ.ภัทรภร อินทรสุนทร ชลกันยานุกุล ชลบุรี 57

19 30347 ด.ญ.ชนากานต์ วิจิตร บูรณะร าลึก ตรัง 57

20 30638 ด.ญ.กาญจนรัตน์ ทิพยโสตญาน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 57

21 30698 ด.ญ.สุนารี ฤกษ์พรสวรรค์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร 57

22 30700 ด.ญ.ชนิดาภา จันทร์ประภาส ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร 57

23 30237 ด.ญ.ณัฏฐ์ชญาดา เพิม่ทรัพย์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 56

24 30343 ด.ญ.กุลธิดา นายชิน วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ 56

25 30529 ด.ญ.จินตวรรณ ชอบธรรม นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 56

26 30536 ด.ช.มนัสวัชร์ สุนันท์วงศ์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 56

27 30685 ด.ญ.ทัศนีย์ บุญจวบ สิรินธร สุรินทร์ 56

28 30161 ด.ช.ธีรัช เลิศวชิรโชติ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 55

29 30224 ด.ญ.รินรดา วงศ์อนุการ สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 55

30 30229 ด.ช.ปิติคุณ เตชพาหพงษ์ สาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 55

31 30309 ด.ญ.สิริมา ตันสุวรรณรัตน์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 55



ที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน

32 30329 ด.ญ.ดวงพร สุดลี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 55

33 30350 ด.ญ.อารยา พูลศิริปัญญา บูรณะร าลึก ตรัง 55

34 30614 ด.ญ.ปภาดา เหล่าเจริญสุข หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 55

35 30620 ด.ช.ดนัยเดช ระร่ืนสุข บดินทรเดชา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 55

36 30083 ด.ช.วีรสุ ต้ังนภากร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพมหานคร 54

37 30155 ด.ช.ธนาธิป อุปริมาตร วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร 54

38 30426 ด.ญ.วณัฐศรา สว่างวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 54

39 30476 นายธีระศักด์ิ ยวงค า ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน 54

40 30544 ด.ญ.กันต์สินี จงถาวร สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 54

41 30546 น.ส.เนตรนิล สนิทลน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 54

42 30550 ด.ญ.ปัญจพร แก้วมนตรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 54

43 30639 ด.ญ.เกวลิน พืชผล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 54

44 30664 ด.ญ.ณัฐนรี หนูทา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 54

45 30694 ด.ช.วีรพล นิตทิม โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 54

46 30127 ด.ช.อนันดา ศุภสารธนะจินดา ราชด าริ กรุงเทพมหานคร 53

47 30197 ด.ญ.พิชญา โพธิท์อง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 53

48 30279 ด.ช.ศิระ บุญโตสิตระกูล อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 53

49 30335 ด.ญ.เขมจิรา ไทยข า สาธิต"พิบูลบ าเพ็ญ"ม.บูรพา ชลบุรี 53

50 30346 ด.ญ.กานต์พิชชา ราวุธ บูรณะร าลึก ตรัง 53

51 30472 ด.ญ.กฤติยา ฉิมพาลี ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน 53

52 30644 ด.ช.อาทิตย์ แจ่มจันทร์ กระทุม่เบน"วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร 53


