
กลุม่ที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฏ
ที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน

1 40586 น.ส.อวิกา อังชยกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 83

2 40492 นายวชิาฤทธิ์ จันทร์อุดม เชียงค าวิทยาคม พะเยา 73

3 40043 นายกรวิชญ์ ดุษฎีวิจัย เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 70

4 40614 นายสิรภพ สาตส าอางค์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 70

5 40040 น.ส.ชลิดา กระต่ายทอง เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 68

6 40039 น.ส.จิรัชยา ลอยพิพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 66

7 40120 น.ส.กัญญาพัชร ถนอมวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 65

8 40580 น.ส.พิชญา คารวะวัฒนา มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา 65

9 40041 น.ส.ชุติภา สุวิมล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 64

10 40119 น.ส.กัญญาณัฐ ถนอมวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 64

11 40505 นายรัฐพล พจนา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 64

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

1 40373 นายปณชัย แซ่โค้ว บุญวัฒนา นครราชสีมา 63

2 40639 นายวงศกร วงษ์สุวรรณ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 62

3 40523 นายวรรธนัย พัฒนศักด์ิศิริ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 61

4 40637 นายกฤตพงศ์ แก้วเมฆ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 61

5 40013 นายฐิติกร บรรณสารตระกูล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 60

6 40522 นายณัฐภพ ปินะกาตาโพธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 60

7 40229 น.ส.บุณยา ศรีสุวรรณ หอวัง กรุงเทพมหานคร 59

8 40075 นายธวัชชัย ศรีจันทร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 58

9 40339 น.ส.โยษิตา ปิยะรัตนโยธิน มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 58

10 40351 น.ส.ปาณิศา วงศ์สานุภา สาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 57

11 40027 นายธนโชติ ตันติทวีรุ่งโรจน์ ชมรมพุทธศาสตร์วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร 56

12 40042 น.ส.นฤภร กรุงไกรเพชร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 56

13 40301 น.ส.หมวย ค าแก้ว วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ 56

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัล

การแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ช่วงชัน้ที่ 4

ชิงทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี วันอาทิตยท์ี่ 29 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์



ที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน

14 40337 น.ส.ชญานิศ ธนฤกษ์ชัย มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 56

15 40150 น.ส.วิชชุดา ดวงชาทม ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 55

16 40287 นายพลัฏฐ์ วงศ์ประยุกต์ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 55

17 40537 นายภาณุพงศ์ ชลสวัสด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง 55

18 40092 นายธนศาสตร์ ศุภเสถียร พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 54

19 40142 นายวรธน พ่วงจินดา วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 54

20 40180 นายธนวินท์ พันธุรัตน์ สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 54

21 40260 นายชิษณุพงศ์ เทพมณี เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา 54

22 40452 น.ส.จันทนิภา สิรินทราบรูณ์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 54

23 40194 น.ส.พรทิพย์ ชนะศุภชัย สายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ์ กรุงเทพมหานคร 52

24 40535 น.ส.สุวนันท์ ปากวิเศษ ระยองวิทยาคม ระยอง 52

25 40672 นายจักรฏฤษณ์ นางสีคุณ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 52

26 40008 น.ส.ชุติกาญจน์ ธรรมสารวรกิจ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 51

27 40173 นายศุภชัย อมรกิตติเจริญ สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร 51

28 40189 น.ส.วรรณพร ชีวนันทชัย สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 51

29 40383 น.ส.พลอพไพลิน ณ นคร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 51

30 40570 นายสิทธา อารีกิจ บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 51

31 40598 น.ส.นารีนาฏ โถนค า บดินทรเดชา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 51

32 40138 นายเอกสุรีย์ อักษราภัคสาริน วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร 50
33 40179 นายชิษณุพงศ์ ลงยันต์ สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 50

34 40340 น.ส.วิภาพรรณ เสรีพิทักษ์กุล มหิดลวทิยานุสรณ์ นครปฐม 50

35 40400 น.ส.ชนัญฑิตา โลเกศกระวี นครสวรรค์ นครสวรรค์ 50

36 40471 นายธีรพงศ์ มิลินทากาศ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี 50

37 40560 น.ส.ปฏิมากร เลียมตะคุ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี 50

38 40577 น.ส.ธนภรณ์ หนูเกล้ียง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา 50

39 40680 น.ส.ชนกนันท์ นิยมสุข พนมสารคามพนมอดุลวิทยา ฉะเชิงเทรา 50



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

1 40231 นายศรณ์วชิร เจิมวรพิพัฒน์ หอวัง กรุงเทพมหานคร 49

2 40271 นายกัญจน์ เชื้อพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 49

3 40281 นายณัฐพร แป้นถึง ชลราษฎร์อ ารุง ชลบุรี 49

4 40453 น.ส.ณัฐธินี มีทรัพย์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 49

5 40571 นายอภิณกุ์ คมวงศ์วิวัฒน์ บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 49

6 40650 น.ส.นัจนันท์ วรรณะ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 49

7 40661 น.ส.พรชนก บุญประสิทธิ์ สิรินธร สุรินทร์ 49

8 40066 นายเชาว์วิช ค ามา บดินเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพมหานคร 48

9 40087 น.ส.ปรารถนา ชารีผาบ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร 48

10 40182 นายเมษวัสส์ อารีรบ สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 48

11 40321 นตท.กฤตไนย นิรภัยวงศ์ เตรียมทหาร นครนายก 48

12 40324 นตท.สุรเชฏฐ์ ขันทอง เตรียมทหาร นครนายก 48

13 40355 นายธรรมรัฐ อมรศิริพาณัชย์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 48

14 40517 น.ส.สิตานันท์ ชาทองยศ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 48

15 40037 น.ส.นันทวัน ศรีทอง เตรียมอุดมน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 47

16 40169 นายเขม ทองปรีชา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 47

17 40280 นายชลันธร เรืองทัพ ชลราษฎร์อ ารุง ชลบุรี 47

18 40338 น.ส.พันธิตรา ศรีวงษา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 47

19 40341 นายศุภณัฐ จึงประเสริฐศักด์ิ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 47

20 40389 น.ส.สุคนธา แซ่เล่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 47

21 40393 น.ส.ปัทมา ยวนทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 47

22 40394 น.ส.พิชชาพร เอกาพันธ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 47

23 40515 น.ส.ปุณยาพร โสภณวิวัฒน์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 47

24 40090 น.ส.ยุวรินทร์ วงศ์อามาตย์ พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 46

25 40141 นายโภคิน ศรีพงษ์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 46

26 40195 น.ส.ภูริชญา พงศ์ถาวรภิญโญ สายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 46

27 40279 นายกฤตภาส ธัญญเจริญ ชลราษฎร์อ ารุง ชลบุรี 46

28 40439 นายเจษฎา ปลุกใจ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน 46

29 40459 นายปกรณ์ ทองประสพ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 46

30 40502 น.ส.บัวชมพู พรมมา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 46

31 40510 น.ส.ศศิวิมล ช่างเขียน ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 46



ที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน

32 40513 นายยศธร ค าสอน ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 46

33 40563 นายภัทรพงศ์ แสงทอง ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี 46

34 40646 น.ส.นวรัตน์ กล่อมดี บางปล้าม้า "สูงสุมารผดุงวิทย"์ สุพรรณบุรี 46

35 40648 นายธรรมธัช ก าลังเสือ บางปล้าม้า "สูงสุมารผดุงวิทย"์ สุพรรณบุรี 46

36 40162 น.ส.พรศิริ ต้ังตรงตระการ สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ กรุงเทพมหานคร 45

37 40181 นายนภัส เสวกวรรณ สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร 45

38 40262 นายศรายุทธ อ่อนหวาน เบณจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา 45

39 40454 นายพีรพนธ์ นามไพร ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 45

40 40480 น.ส.ทิพย์อาภา อรรคพันธุ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา 45

41 40519 น.ส.ตามชนก แก้วขอนแก่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 45

42 40553 น.ส.หรรษมน งามข า รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 45

43 40576 นายพัชรพล สุวรรณเขต เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 45

44 40653 น.ส.ปัณฑิตา สุรกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 45

45 40139 นายณภัทร ไชยวิภานนท์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 44

46 40172 นายปานเทพ อารีพรเสริมสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 44

47 40254 น.ส.อรปรียา มาวัน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 44

48 40304 นายธีรศักด์ิ คงวัฒนานนท์ บูรณะร าลึก ตรัง 44

49 40388 น.ส.พัชรพร กล่ินหอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 44

50 40585 น.ส.วริษฐา สุขศิริ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 44

51 40662 น.ส.พันวัสสา พัวพันธุ์ สิรินธร สุรินทร์ 44

52 40670 นายจิรายุส อยู่เย็น โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 44


