
รอบเจียระไนเพชร (สัญชาติไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
เลขประจำตัวลำดับ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน หมายเหตุ

ประกาศผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 92  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ1 20242  ด.ช. ณัฐภัทร แซ่ชู

 บ้านอรุโณทัย  เชียงใหม่ 92  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ2 20317  ด.ช. นิรันดร์ ใจสดใส

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 92  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ3 20475  ด.ช. ศรุต เฉลิมเจริญกุล

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 91  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ4 20378  ด.ช. พิชยะ รัตนจินดาโชติ

 นานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 90  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ5 20032  ด.ช. Kunathorn Jesdaviriya

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 90  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ6 20264  ด.ช. ทินกร แซ่เหยาะ

 สีตบุตรบำรุง  กรุงเทพมหานคร 90  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ7 20537  ด.ญ. อารยา ตาลพิเชษฐ์

 สารสาสน์เอกตรา  กรุงเทพมหานคร 89  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ8 20096  ด.ญ. เพลงพิณ สุประดิษฐอาภรณ์

 โฮลี่เมรี่ อุดรธานี  อุดรธานี 85  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ9 20433  ด.ญ. รัชศรัญญ์ หวัง

 บางกอกทวิวิทย์  กรุงเทพมหานคร 85  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ10 20443  ด.ญ. ลี่หยี ศิริโภคพัฒน์

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 85  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ11 20488  ด.ญ. ศุภิสรา หวัง

 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา  เชียงราย 85  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ12 20510  ด.ญ. สุวิมล แซ่เซอ

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 83  รางวัลชมเชย13 20048  ด.ญ. Nisa Chen

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 83  รางวัลชมเชย14 20235  ด.ช. ณัฐดิษฐ์ รัตนมณีศักดิ์

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 83  รางวัลชมเชย15 20250  ด.ญ. ณิชาพร แซ่เจา

 ประสาทวุฒิ  กรุงเทพมหานคร 82  รางวัลชมเชย16 20106  ด.ญ. โกลัญญา เลาหมี่

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 82  รางวัลชมเชย17 20159  ด.ญ. จิตรวดี บดีภัทรกุล

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย18 20022  ด.ญ. Jintapon SEEMUNTA



 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย19 20027  ด.ญ. Kanrawee WITOONCHART

 นานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ 81  รางวัลชมเชย20 20055  ด.ญ. PRAPADA WU

 บางกอกทวิวิทย์  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย21 20233  ด.ญ. ณัฐณิชา ศิริโภคพัฒน์

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 80  รางวัลชมเชย22 20031  ด.ญ. Kittiyaporn ASAVAPOONSIN

 นานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ 80  รางวัลชมเชย23 20038  ด.ญ. Manasanan Vatanasakpisal

 นานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ 80  รางวัลชมเชย24 20056  ด.ช. PRIN PHITPHAN

 วุฒิวิทยา  ชลบุรี 80  รางวัลชมเชย25 20148  ด.ญ. จันจิรา ยังศิริพรชัย

 พร้อมพรรณวิทยา  กรุงเทพมหานคร 80  รางวัลชมเชย26 20279  ด.ช. ธนวิชญ์ วิชญะพิศุทธิอาภา

 อุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 80  รางวัลชมเชย27 20303  ด.ญ. นันท์นภัส เจริญทั้งวิทยา

 นานาชาติกลอรี่สิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 79  รางวัลชมเชย28 20111  ด.ญ. โฮ ยี ฮุย

 ประสาทวุฒิ  กรุงเทพมหานคร 79  รางวัลชมเชย29 20448  ด.ช. วรัญญู เลาหมี่

 วัฒนาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 79  รางวัลชมเชย30 20547  ด.ญ. อิศรินทร์ ทวีวรรธนะ

 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)  กรุงเทพมหานคร 78  รางวัลชมเชย31 20272  ด.ญ. ธนพร ชาญศรีภิญโญ

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 77  รางวัลชมเชย32 20004  ด.ช. Chawinthorn AKKARATATTA

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 77  รางวัลชมเชย33 20019  ด.ญ. Jiayi-Natthaya Soponpitsut

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 77  รางวัลชมเชย34 20051  ด.ช. PaoPao-Chirasin Hong

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 77  รางวัลชมเชย35 20094  ด.ญ. เปรมฤดี มีเปรมวัฒนา

 สุขฤทัย  กรุงเทพมหานคร 77  รางวัลชมเชย36 20209  ด.ช. ฐิติวุฒน์ กัญญาศักดิ์

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 77  รางวัลชมเชย37 20368  ด.ญ. พัณณ์ชิตา ชุณหจุฑา

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 77  รางวัลชมเชย38 20457  ด.ญ. วาลิตา แซ่พ่าน

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 77  รางวัลชมเชย39 20489  ด.ญ. สวิตตา ฉัตรเกื้อกูลวงศ์

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 77  รางวัลชมเชย40 20530  ด.ญ. อรวรรณ แซ่หวง



 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 76  รางวัลชมเชย41 20311  ด.ญ. นัยนา จะด่ะ

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลชมเชย42 20017  ด.ช. Jeffrey-Kittharit Pornteparaks

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลชมเชย43 20023  ด.ช. Joey-Kitnarat Pornteparaks

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลชมเชย44 20040  ด.ช. Maurice-Ka Hei Lee

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 75  รางวัลชมเชย45 20278  ด.ช. ธนวิชญ์ ทวีอภิรดีพิทักษ์

 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  สมุทรสาคร 75  รางวัลชมเชย46 20287  ด.ญ. ธัญชนก ชโยเลิศศิริ

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลชมเชย47 20308  ด.ญ. นันทิชา จิวเจริญพัฒน์

 บางกอกทวิวิทย์  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลชมเชย48 20497  ด.ญ. สุเมธินี สายทวีสิน

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลชมเชย49 20533  ด.ญ. อัญชลี วงษ์เนตร

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 74  รางวัลชมเชย50 20066  ด.ช. Teerasan RATTANASAMPAN

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 74  รางวัลชมเชย51 20195  ด.ช. ชาญศิริ วานิชยากูล

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 74  รางวัลชมเชย52 20234  ด.ช. ณัฐดนัย หลิน

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 74  รางวัลชมเชย53 20391  ด.ช. พีรวิชญ์ ปอคำ

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 74  รางวัลชมเชย54 20407  ด.ญ. ภัทรวรรณ ยศยิ่งยืนยง

 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 74  รางวัลชมเชย55 20412  ด.ช. ภูริชช์ บุญชมภู

 นานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ 73  รางวัลผ่านเกณฑ์56 20071  ด.ช. Warintorn Petchamli

 บางบัวทองราษฎร์บำรุง  นนทบุรี 73  รางวัลผ่านเกณฑ์57 20427  ด.ญ. รวิพร ชิว

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 73  รางวัลผ่านเกณฑ์58 20467  ด.ช. วีรชัย แซ่โจ

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 72  รางวัลผ่านเกณฑ์59 20042  ด.ญ. Mutchim ISSARACHEEPANON

 บ้านหลวง (อ.ฝาง)  เชียงใหม่ 72  รางวัลผ่านเกณฑ์60 20484  ด.ญ. ศุทธินี แซ่หว่าง

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 71  รางวัลผ่านเกณฑ์61 20003  ด.ช. Chainer-Adiluck Lertkomvat

 นานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ 71  รางวัลผ่านเกณฑ์62 20016  ด.ญ. Jaruluck Suwanvoradit



 กวงฮั้ว  ระยอง 71  รางวัลผ่านเกณฑ์63 20343  ด.ญ. ปัทมพร ตาหมี่

 สารสาสน์วิเทศสายไหม  กรุงเทพมหานคร 71  รางวัลผ่านเกณฑ์64 20394  ด.ญ. ฟาริดา ไชยภัทรธนกร

 นานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์65 20028  ด.ญ. Kanyarat Wonglakorn

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 31  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์66 20224  ด.ญ. ณฤดี เทพเลิศบุญ

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 31  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์67 20336  ด.ญ. ปริยา เจียรพัฒนาคม

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 70  รางวัลผ่านเกณฑ์68 20422  ด.ช. ยศพีร์ มนัสปิยะ

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 70  รางวัลผ่านเกณฑ์69 20516  ด.ญ. อโณชา แซ่หวง

 เซนต์คาเบรียล  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์70 20522  ด.ช. อภิชัย จง

 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  เชียงใหม่ 69  รางวัลผ่านเกณฑ์71 20432  ด.ญ. รัชนี แซ่ฟุ้ง

 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  เชียงใหม่ 69  รางวัลผ่านเกณฑ์72 20444  ด.ญ. วนัชพร ชนะอินทร์

 สองภาษาลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 69  รางวัลผ่านเกณฑ์73 20528  ด.ญ. อรทัย แซ่จิน

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 68  รางวัลผ่านเกณฑ์74 20007  ด.ช. Chiraphat WEI

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 68  รางวัลผ่านเกณฑ์75 20024  ด.ช. Jue-Pisut Sukchiradet

 ยุวทูตศึกษา  กรุงเทพมหานคร 68  รางวัลผ่านเกณฑ์76 20196  ด.ช. ชาญสวัสดิ์ กัว

 เซนต์โยเซฟ บางนา  สมุทรปราการ 68  รางวัลผ่านเกณฑ์77 20238  ด.ญ. ณัฐนันท์ หวง

 นานาชาติเซนต์มาร์ค  กรุงเทพมหานคร 68  รางวัลผ่านเกณฑ์78 20274  ด.ญ. ธนภรณ์ วงจันทร์

 ผดุงกิจวิทยา  กรุงเทพมหานคร 68  รางวัลผ่านเกณฑ์79 20482  ด.ช. ศิวนาถ แซ่หวัง

 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  เชียงใหม่ 67  รางวัลผ่านเกณฑ์80 20150  ด.ญ. จันทร์วลัย ภักดิ์บุญปั๋น

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 67  รางวัลผ่านเกณฑ์81 20222  ด.ญ. ณภัทร์ ยิ่งผลพิบูล

 สารสาสน์วิเทศสายไหม  กรุงเทพมหานคร 67  รางวัลผ่านเกณฑ์82 20487  ด.ญ. ศุภวรรณ แซ่ลี

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 66  รางวัลผ่านเกณฑ์83 20008
 ด.ญ. Chompunuch
THAWEEAPHIRADEETHONGKAM

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 66  รางวัลผ่านเกณฑ์84 20020  ด.ญ. Jib-Jiranuch Chaipatthanakit



 นานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ 66  รางวัลผ่านเกณฑ์85 20068  ด.ช. Thiwat Jaroenkajornkij

 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  สมุทรสาคร 66  รางวัลผ่านเกณฑ์86 20284  ด.ช. ธราเทพ กิจรุ่งรัตนกุล

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 66  รางวัลผ่านเกณฑ์87 20340  ด.ช. ปัญญาพัฒน์ พรหมณีวิรัช

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 66  รางวัลผ่านเกณฑ์88 20465  ด.ช. วิวัฒน์ แซ่เหาะ

 เจริญศิลป์  แพร่ 66  รางวัลผ่านเกณฑ์89 20473  ด.ช. ศรัณย์พงศ์ หมายมั่น

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 65  รางวัลผ่านเกณฑ์90 20069
 ด.ญ. TingTing-Tanisara
Khunasinpitiphon

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 65  รางวัลผ่านเกณฑ์91 20072  ด.ช. WinWin-Trin Vesessook

 เผยอิง  กรุงเทพมหานคร 65  รางวัลผ่านเกณฑ์92 20309  ด.ญ. นันทิพร ทายงาม

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 64  รางวัลผ่านเกณฑ์93 20052  ด.ญ. Phaniphak WITCHAYATHIAN

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 31  กรุงเทพมหานคร 64  รางวัลผ่านเกณฑ์94 20307  ด.ญ. นันทวรรณ วัฒนะโชติ

 นานาชาติบางกอก เพรพ  กรุงเทพมหานคร 63  รางวัลผ่านเกณฑ์95 20026  ด.ช. Kandhana Likittanawong

 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  เชียงใหม่ 63  รางวัลผ่านเกณฑ์96 20392  ด.ช. พุฒิพงศ์ ปัญญาศิริวงค์

 สารสาสน์วิเทศสายไหม  กรุงเทพมหานคร 63  รางวัลผ่านเกณฑ์97 20395  ด.ช. ภมร ถาน

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 62  รางวัลผ่านเกณฑ์98 20067  ด.ช. TeeTee-Piranas Vongsinsirikul

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 62  รางวัลผ่านเกณฑ์99 20197  ด.ญ. ชามาวีร์ พรเจริญชัยศิลป์

 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 62  รางวัลผ่านเกณฑ์100 20468  ด.ช. วีรยุทธ ศรีสุวรรณ


