
รอบเจียระไนเพชร (สัญชาติไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
เลขประจำตัวลำดับ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน หมายเหตุ

ประกาศผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 96  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ1 30229  นาย ณัชพล แซ่ชู

 สารสาสน์เอกตรา  กรุงเทพมหานคร 94  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ2 30166  ด.ช. จรณินทร์ โตมงคล

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 94  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ3 30518  ด.ช. สมยศ สว่างไพบูลย์

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 91  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ4 30077  ด.ญ. เมธาวี เรืองโลกาภิวัฒน์

 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร 90  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ5 30015  นางสาว Kanthida ONGARJSIRI

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 90  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ6 30560  นางสาว สุภาพร แซ่หลี

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  นครปฐม 89  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ7 30530  นางสาว สาวิตรี ปรีชาเดชสุข

 สารสาสน์วิเทศสายไหม  กรุงเทพมหานคร 88  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ8 30039  นางสาว Wanpharuay Siphromting

 สตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร 88  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ9 30070  ด.ญ. เปมิกา ฟง

 โยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 88  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ10 30517  ด.ช. สมชาย หาญอิสริยะ

 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรุงเทพมหานคร 88  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ11 30521  ด.ญ. สรณ์สิริ สว่างพัฒนกุล

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 88  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ12 30594  นางสาว อะเลมา แซ่เฉิ่ง

 สว่างบริบูรณ์วิทยา  ชลบุรี 87  รางวัลชมเชย13 30066  นางสาว เดือนฉาย แซ่จื้อ

 บ้านเปียงหลวง  เชียงใหม่ 87  รางวัลชมเชย14 30386  ด.ญ. พัชวรี แซ่ต้วน

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 86  รางวัลชมเชย15 30016  ด.ญ. Kittima Li

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 86  รางวัลชมเชย16 30085  ด.ญ. เสาวณี แซ๋ซู

 วุฒิวิทยา 2  ชลบุรี 86  รางวัลชมเชย17 30187  นางสาว ชญาฎา แซ่จ๋าว

 บ้านเปียงหลวง  เชียงใหม่ 86  รางวัลชมเชย18 30305  ด.ญ. ธิดาทิพย์ แซ่หลี่



 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  เชียงใหม่ 86  รางวัลชมเชย19 30512  ด.ช. ศุภโชค แซ่แต้

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 85  รางวัลชมเชย20 30001  นาย Anan Chen

 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  เชียงใหม่ 85  รางวัลชมเชย21 30118  ด.ญ. กฤษฎารัตน์ แซ่ย่าง

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 85  รางวัลชมเชย22 30165  ด.ญ. งามศิริ ส่วยเหย่

 สีตบุตรบำรุง  กรุงเทพมหานคร 85  รางวัลชมเชย23 30210  นาย ชูเป๋า แซ่ลู่

 บ้านเปียงหลวง  เชียงใหม่ 85  รางวัลชมเชย24 30477  ด.ญ. วรรณิกา แซ่หลี่

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 85  รางวัลชมเชย25 30497  นางสาว วีรยา แซ่เติ้ง

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 85  รางวัลชมเชย26 30510  ด.ญ. ศิวพร ศรีสมุทร

 สตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร 85  รางวัลชมเชย27 30519  ด.ญ. สมฤดี ลี้

 สว่างบริบูรณ์วิทยา  ชลบุรี 85  รางวัลชมเชย28 30585  ด.ญ. อรพรรณ สะชิโม

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 84  รางวัลชมเชย29 30018  ด.ญ. Mary Lee

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 84  รางวัลชมเชย30 30336  นาย ปฎิภาณ แซ่เหยาะ

 บ้านเปียงหลวง  เชียงใหม่ 83  รางวัลชมเชย31 30172  ด.ญ. จิ่งหมิ่ง แซ่ต้วน

 สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพมหานคร 83  รางวัลชมเชย32 30249  ด.ช. ณัฐวัฒน์ ภคภัทรพงศ์

 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร 83  รางวัลชมเชย33 30538  ด.ญ. สิริพร ฟาง

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 82  รางวัลชมเชย34 30008  ด.ช. Jacky Phayakmalerng

 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  เชียงใหม่ 82  รางวัลชมเชย35 30260  ด.ช. ทวี ยะป่า

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 82  รางวัลชมเชย36 30470  ด.ญ. วนิดา ลุงทุน

 กวงฮั้ว  ระยอง 81  รางวัลชมเชย37 30138  ด.ญ. กันต์รพี ตาหมี่

 บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย38 30158  ด.ญ. ขัตติยาภรณ์ เด่นกิริยาเลิศล้ำ

 โยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย39 30447  นางสาว มุก สันติพิทักษ์

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 81  รางวัลชมเชย40 30552  ด.ญ. สุนันทา แซ่ฉ่า



 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 80  รางวัลชมเชย41 30019  ด.ญ. Melissa-Hoi ching Lee

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 80  รางวัลชมเชย42 30104  ด.ญ. กติยา อาโบ

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 80  รางวัลชมเชย43 30122  ด.ช. กวนดา หลี่

 บ้านหลวง (อ.ฝาง)  เชียงใหม่ 80  รางวัลชมเชย44 30144  นางสาว กานดา แซ่หมิง

 สว่างบริบูรณ์วิทยา  ชลบุรี 80  รางวัลชมเชย45 30153  ด.ญ. กุลจิรา บดีภัทรกุล

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 80  รางวัลชมเชย46 30155  ด.ญ. กุลภรณ์ ภัทรสินโสภณ

 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 80  รางวัลชมเชย47 30527  ด.ช. สหภาพ แซ่หลิว

 ไทยคริสเตียน  กรุงเทพมหานคร 80  รางวัลชมเชย48 30586  ด.ญ. อรพินท์ แซ่หลิ่ว

 บ้านหลวง (อ.ฝาง)  เชียงใหม่ 80  รางวัลชมเชย49 30600  นาย อามัง แซ่ส่วย

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 79  รางวัลชมเชย50 30411  ด.ช. ภควัต วังสิริสมบัติ

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 78  รางวัลผ่านเกณฑ์51 30034  ด.ญ. Tanyalak Ou

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 78  รางวัลผ่านเกณฑ์52 30038  ด.ช. Veeraphat Wongsandee

 สารสาสน์วิเทศสายไหม  กรุงเทพมหานคร 78  รางวัลผ่านเกณฑ์53 30040  ด.ญ. Wathanya Kanyasak

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 78  รางวัลผ่านเกณฑ์54 30127  ด.ช. กษิดิศ บดีภัทรกุล

 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร 78  รางวัลผ่านเกณฑ์55 30195  ด.ญ. ชยุดา เจียง

 ราชโบริกานุเคราะห์  ราชบุรี 78  รางวัลผ่านเกณฑ์56 30211  ด.ญ. ซีเถียน ไช่

 ศึกษานารีวิทยา  กรุงเทพมหานคร 78  รางวัลผ่านเกณฑ์57 30471  ด.ญ. วนิดา หยกภู

 ชลกันยานุกูล  ชลบุรี 78  รางวัลผ่านเกณฑ์58 30545  ด.ญ. สุชาดา ยังศิริพรชัย

 วาวีวิทยาคม  เชียงราย 77  รางวัลผ่านเกณฑ์59 30146  ด.ญ. กานต์ธิดา พรวราเมธากุล

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 77  รางวัลผ่านเกณฑ์60 30460  ด.ญ. รุ้งพลอย แซ่เฉิง

 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 76  รางวัลผ่านเกณฑ์61 30148  ด.ช. กิตติเดช จะลอ

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 76  รางวัลผ่านเกณฑ์62 30209  ด.ช. ชุมพล แซ่หวัง



 ศรีนครมูลนิธิ  สงขลา 76  รางวัลผ่านเกณฑ์63 30389  ด.ญ. พันฑิตา รัตนมณี

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลผ่านเกณฑ์64 30026
 ด.ญ. Phawanrat
Assadachumphonwong

 ไตรมิตรวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลผ่านเกณฑ์65 30090  ด.ช. เอกสิทธิ์ เสี่ยว

 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลผ่านเกณฑ์66 30119  ด.ช. กฤษณพร โสตถิพันธุ์

 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  สมุทรสาคร 75  รางวัลผ่านเกณฑ์67 30162  ด.ช. คณิศร วู

 โกศลภัทรวิทย์  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลผ่านเกณฑ์68 30351  นางสาว ปวีณา แซ่เลียว

 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา  เชียงราย 75  รางวัลผ่านเกณฑ์69 30367  นางสาว พรชนิตว์ แลเชอ

 ยุวทูตศึกษา  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลผ่านเกณฑ์70 30492  ด.ช. วิชัย แซ่จู

 สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 75  รางวัลผ่านเกณฑ์71 30548  ด.ช. สุทธิวัฒน์ แซ่ซู

 ไทยคริสเตียน  กรุงเทพมหานคร 74  รางวัลผ่านเกณฑ์72 30373  ด.ญ. พรรณี จอมพิศสุวรรณ

 สารสาสน์วิเทศศึกษา  สมุทรปราการ 74  รางวัลผ่านเกณฑ์73 30520  ด.ช. สมศักดิ์ เเซ่ลี้

 โกศลภัทรวิทย์  กรุงเทพมหานคร 73  รางวัลผ่านเกณฑ์74 30311  ด.ช. นพวินท์ หินสาสนกุล

 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร 73  รางวัลผ่านเกณฑ์75 30385  ด.ญ. พัชรีรัชต์ ฟาง

 บ้านเปียงหลวง  เชียงใหม่ 72  รางวัลผ่านเกณฑ์76 30181  ด.ญ. จิราพร แซ่หลี่

 สารสาสน์เอกตรา  กรุงเทพมหานคร 72  รางวัลผ่านเกณฑ์77 30193  ด.ญ. ชนิตา บูรณะบัญญัติ

 บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 72  รางวัลผ่านเกณฑ์78 30291  ด.ช. ธนาวัฒน์ ผิวงาม

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 72  รางวัลผ่านเกณฑ์79 30584  ด.ญ. อภิษนา แสนว่าสกุลทอง

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 71  รางวัลผ่านเกณฑ์80 30183  ด.ช. จิราวัฒน์ กิตติอัมพานนท์

 เจี้ยนหัว  นครปฐม 71  รางวัลผ่านเกณฑ์81 30301  ด.ญ. ธัญวรัตม์ พัชธนกิจการ

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์82 30023  ด.ญ. Natnicha Foongfa

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์83 30030  ด.ช. Punyaphat Nieamsawat

 สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์84 30206  ด.ญ. ชาลิสา แซ่เฉา



 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 70  รางวัลผ่านเกณฑ์85 30384  ด.ญ. พัชราภรณ์ แซ่ลี

 สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์86 30493  ด.ญ. วิภาวี แซ่ย่าง

 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  เชียงใหม่ 70  รางวัลผ่านเกณฑ์87 30543  ด.ช. สุขพูนสิน กาเรือง

 ศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร 69  รางวัลผ่านเกณฑ์88 30352  ด.ญ. ปัณฑิตา สุสันทัด

 ราชินีบน  กรุงเทพมหานคร 69  รางวัลผ่านเกณฑ์89 30381  ด.ญ. พอใจ วจีพลกำแหง

 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  เชียงใหม่ 69  รางวัลผ่านเกณฑ์90 30567  ด.ญ. สุวนันท์ พะมอ

 ราชินีบน  กรุงเทพมหานคร 68  รางวัลผ่านเกณฑ์91 30135  ด.ญ. กัญญาภัค ระวีวัฒนา

 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เชียงราย 68  รางวัลผ่านเกณฑ์92 30142  ด.ญ. กัลยา แซ่หวัง

 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ 68  รางวัลผ่านเกณฑ์93 30152  นาย กิติพันธ์ พิสิฐเจริญกิจ

 อัสสัมชัญสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 68  รางวัลผ่านเกณฑ์94 30475  ด.ญ. วรพรรณ ปรัชญานิมิต

 สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 68  รางวัลผ่านเกณฑ์95 30508  ด.ญ. ศิรินาฎ ศักดิ์ศิลาเพชร

 เด็กสากลนิมิตใหม่  กรุงเทพมหานคร 68  รางวัลผ่านเกณฑ์96 30554  ด.ญ. สุนิสา แซ่หลี่

 เด็กสากลนิมิตใหม่  กรุงเทพมหานคร 67  รางวัลผ่านเกณฑ์97 30201  นาย ชัชนันท์ ตวงพรทรัพย์

 นานาชาติไทย - สิงคโปร์  สมุทรปราการ 67  รางวัลผ่านเกณฑ์98 30228  ด.ญ. ณัชชารีย์ ชัยวงษ์ฐิติกุล

 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เชียงราย 67  รางวัลผ่านเกณฑ์99 30251  ด.ช. ณัฐศักดิ์ แซ่ผ่ง

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 67  รางวัลผ่านเกณฑ์100 30469  ด.ญ. วนิดา นิมิตรไพรพันธุ์


