
รอบเจียระไนเพชร (สัญชาติไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
เลขประจำตัวลำดับ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา จังหวัด คะแนน หมายเหตุ

ประกาศผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

 เทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 96  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ1 42348  นาย สุรชัย เกียรติไชยากร

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 92  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ2 40870  นางสาว ตติยา เสรีชัย

 เจี้ยนหัว  นครปฐม 92  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ3 42167  นาย สมพร แซ่ฉั่ว

 เทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 91  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ4 40794  นาย ณัฐพัชร์ รงค์วรัตน์

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 91  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ5 40824  นาย ณัฐสิทธิ์ แซ่ชู

 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรุงเทพมหานคร 91  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ6 42437  นางสาว อรณิช แซ่หลอ

 นานาชาติสาทรใหม่  กรุงเทพมหานคร 87  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ7 40001  นางสาว Alisa Unsinman

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  นครปฐม 87  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ8 40390  นาย จรัฏฐ์ ปุณยอนันต์กิจ

 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพมหานคร 87  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ9 40913  นางสาว ทิวาพร เฉิน

 บางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 87  เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ10 41442  นางสาว พรไพลิน ทิพามณีมงคล

 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรุงเทพมหานคร 86  รางวัลชมเชย11 41244  นางสาว บุญญานันท์ ปุณยอนันต์กิจ

 เจี้ยนหัว  นครปฐม 86  รางวัลชมเชย12 42129  นางสาว ศุกมล สุขนภาสวัสดิ์

 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร 85  รางวัลชมเชย13 41832  นางสาว รุ่งรัตน์ ปัญญาตระกูลชัย

 วิทยาลัยเทศโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา  ชลบุรี 85  รางวัลชมเชย14 42292  นางสาว สุธิตา คายาธี่แอสล์

 กว่างเจ้า  กรุงเทพมหานคร 84  รางวัลชมเชย15 40374  ด.ญ. ข้ามฟ้า จาง

 สามัคคีวิทยาคม  เชียงราย 84  รางวัลชมเชย16 40894  นางสาว ทักษพร แซ่ไก้

 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพมหานคร 84  รางวัลชมเชย17 40996  นางสาว ธรรมวรรณ มิ่งมงคลมิตร

 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เชียงราย 84  รางวัลชมเชย18 42063  นางสาว ศศิชา ใจจำรัสกุล



 โพธิสารพิทยากร  กรุงเทพมหานคร 83  รางวัลชมเชย19 41720  นาย ภูรินทร์ ทวีพงศ์ภิญโญ

 สามเสนวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 83  รางวัลชมเชย20 41736  นางสาว มณีกร เผือกทองใบ

 โกศลภัทรวิทย์  กรุงเทพมหานคร 83  รางวัลชมเชย21 41992  นาย วิชัย รหัทศุภรงค์

 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร 83  รางวัลชมเชย22 42217  นางสาว สิริกร ปัญญาตระกูลชัย

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 82  รางวัลชมเชย23 40414  นางสาว จารุวรรณ แซ่ฟ่าน

 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เชียงราย 82  รางวัลชมเชย24 40460  นางสาว จิราพร แซ่หว่าง

 กวงหมิงหัวเฉียว  เชียงราย 82  รางวัลชมเชย25 40486  นางสาว จุทาทิพย์ มูเซอ

 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 82  รางวัลชมเชย26 40840  นางสาว ณิชา หรี่จา

 เจี้ยนหัว  นครปฐม 82  รางวัลชมเชย27 40985  นางสาว ธนาภรณ์ เซียว

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 82  รางวัลชมเชย28 41052  นางสาว ธิณี แซ่ย้าง

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 82  รางวัลชมเชย29 41198  นางสาว นาสี เอติ

 โยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 82  รางวัลชมเชย30 42162  นาย สมเกียรติ์ แซ่ห่าน

 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย31 40012  นางสาว Kawintip Chawengkijpaiboon

 เตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย32 40065  นาย เด่นทักษ์ เชิดสัตยานุกูล

 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย33 40206  นาย กนธี อัตถ์สกุล

 วาวีวิทยาคม  เชียงราย 81  รางวัลชมเชย34 40434  นางสาว จิตสุภา แซ่หว่าง

 สตรีสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 81  รางวัลชมเชย35 41020  นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีชัยนันท์

 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย36 42273  นางสาว สุทธิดา นาคทองอินทร์

 ฝางชนูปถัมภ์  เชียงใหม่ 81  รางวัลชมเชย37 42352  นาย สุรพศ แซ่หย่อ

 อัสสัมชัญสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 81  รางวัลชมเชย38 42443  นางสาว อรธิรา แซ่ท้าว

 สารสาสน์เอกตรา  กรุงเทพมหานคร 81  รางวัลชมเชย39 42481  นางสาว อัญชลี รอดสุนทร

 สารสาสน์วิเทศศึกษา  สมุทรปราการ 80  รางวัลชมเชย40 40058  นาย เจริญ สระทองใจ



 ฝางชนูปถัมภ์  เชียงใหม่ 80  รางวัลชมเชย41 40158  นางสาว แพรวพรรณ ชัยตงฉิน

 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  สมุทรสาคร 80  รางวัลชมเชย42 40368  นางสาว ขนิษฐา หลิน

 กว่างเจ้า  กรุงเทพมหานคร 80  รางวัลชมเชย43 40936  นาย ธนบูลย์ พโรดม

 เตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 79  รางวัลชมเชย44 41386  นางสาว ปิณฑิรา ภาษีผล

 สาธิตพัฒนา  กรุงเทพมหานคร 79  รางวัลชมเชย45 41466  นางสาว พรนภา เริ่มอรุณรอง

 สีตบุตรบำรุง  กรุงเทพมหานคร 79  รางวัลชมเชย46 42133  นาย ศุภกันต์ อดิเรกอุุดมรัตน์

 เจี้ยนหัว  นครปฐม 79  รางวัลชมเชย47 42482  นางสาว อัญชลีพร ชาง

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 78  รางวัลชมเชย48 40554  นางสาว ชลพร แซ่จาง

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 78  รางวัลชมเชย49 40763  นาย ณัฐนนท์ เรืองน้อย

 มัธยมวัดหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 78  รางวัลชมเชย50 41241  นางสาว บุญจิรา แซ่จาง

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 77  รางวัลผ่านเกณฑ์51 40389  นางสาว จรรยา แซ่เซิ่ง

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 77  รางวัลผ่านเกณฑ์52 40831  นางสาว ณัฐิดา แซ่เล็ก

 ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 77  รางวัลผ่านเกณฑ์53 40925  นาย ธนกร วังสว่าง

 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  กรุงเทพมหานคร 77  รางวัลผ่านเกณฑ์54 41075  นาย ธีรพันธุ์ เฉิน

 วิทยาลัยเทศโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา  ชลบุรี 77  รางวัลผ่านเกณฑ์55 41893  นางสาว วรรฒธนวดี คายาธี่แอสล์

 สารสาสน์วิเทศสายไหม  กรุงเทพมหานคร 76  รางวัลผ่านเกณฑ์56 40026  นางสาว Thiraphan Paensuwan

 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เชียงราย 76  รางวัลผ่านเกณฑ์57 40178  นาย ไตรภพ แซ่พ่ง

 อัสสัมชัญ  กรุงเทพมหานคร 76  รางวัลผ่านเกณฑ์58 40620  นาย ซีไค โชว

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 76  รางวัลผ่านเกณฑ์59 40960  นาย ธนวันต์ แซ่โอ้ว

 สามัคคีวิทยาคม  เชียงราย 76  รางวัลผ่านเกณฑ์60 41047  นางสาว ธารน้ำพุ ชอง

 บ้านเทอดไทย เชียงราย  เชียงราย 76  รางวัลผ่านเกณฑ์61 41113  นางสาว นภาภัส แซ่ฉึ่ง

 เตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 76  รางวัลผ่านเกณฑ์62 41356  นางสาว ปัณณธร ทาคิน



 เด็กสากลนิมิตใหม่  กรุงเทพมหานคร 76  รางวัลผ่านเกณฑ์63 41794  นางสาว รพีพร แซ่โกว

 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 75  รางวัลผ่านเกณฑ์64 40165  นางสาว โชติกา ภัทรสินโสภณ

 สันติคีรีวิทยาคม  เชียงราย 75  รางวัลผ่านเกณฑ์65 41859  นางสาว ลีลาวดี ชีวินวิไลพร

 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เชียงราย 74  รางวัลผ่านเกณฑ์66 40137  นางสาว เสาวดี แซ่เติ๋น

 อัสสัมชัญสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 74  รางวัลผ่านเกณฑ์67 41266  นาย ปณชัย แซ่ลี้

 เตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 74  รางวัลผ่านเกณฑ์68 41589  นางสาว พิมพ์พิชชา เต็งต้นวงศ์

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  กระบี่ 73  รางวัลผ่านเกณฑ์69 40459  นาย จิรัฎฐ์ วงศ์อรินทร์

 ราชินีบน  กรุงเทพมหานคร 73  รางวัลผ่านเกณฑ์70 40606  นางสาว ชุติกาญจน์ พวงโลก

 โพธิสารพิทยากร  กรุงเทพมหานคร 73  รางวัลผ่านเกณฑ์71 41791  นางสาว รติรัตน์ อำนวยผล

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  นครปฐม 73  รางวัลผ่านเกณฑ์72 41974  นางสาว วาสิตา เมืองทองอ่อน

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 72  รางวัลผ่านเกณฑ์73 40661  นางสาว ฐิติยา แซ่เหลาะ

 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  ตาก 72  รางวัลผ่านเกณฑ์74 41009  นางสาว ธัญกร ชัยดี

 โกศลภัทรวิทย์  กรุงเทพมหานคร 72  รางวัลผ่านเกณฑ์75 41947  ด.ญ. วศินี วาวีเจริญสิน

 ชลราษฎรอำรุง  ชลบุรี 71  รางวัลผ่านเกณฑ์76 40108  นางสาว เพ็ญพิชชา เย็นฉ่ำ

 เซนต์โยเซฟ บางนา  สมุทรปราการ 71  รางวัลผ่านเกณฑ์77 40883  นางสาว ถิรดา หลู

 เซนต์คาเบรียล  กรุงเทพมหานคร 71  รางวัลผ่านเกณฑ์78 41301  นาย ประกาศิต พัฒนาประพันธ์

 เตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 71  รางวัลผ่านเกณฑ์79 42053  นางสาว ศรุดา โอฬารธราดล

 วิทยานุกูลนารี  เพชรบูรณ์ 70  รางวัลผ่านเกณฑ์80 40552  นางสาว ชลธิชา อนุพันธ์

 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  สมุทรสาคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์81 41711  นาย ภูมิน ขำนิ่ม

 เบญจมราชูทิศ จันทบุรี  จันทบุรี 70  รางวัลผ่านเกณฑ์82 41928  นาย วรินทร เคอ

 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์83 42130  นาย ศุกรณ์ หาน

 อัสสัมชัญ  กรุงเทพมหานคร 70  รางวัลผ่านเกณฑ์84 42173  นาย สรณ์สิริ สงวนศักดิ์



 สารสาสน์วิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 69  รางวัลผ่านเกณฑ์85 40411  นาย จารุกิตติ์ ตั้งพจน์ทวีพร

 กวงฮั้ว  ระยอง 69  รางวัลผ่านเกณฑ์86 40424  นางสาว จิดาภา อัศวาภิรมย์

 โกศลภัทรวิทย์  กรุงเทพมหานคร 68  รางวัลผ่านเกณฑ์87 40179  นางสาว ไท่จีน แซ่ห่อ

 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 68  รางวัลผ่านเกณฑ์88 40306  นางสาว กัลยากร แซ่ต้วง

 เจี้ยนหัว  นครปฐม 68  รางวัลผ่านเกณฑ์89 41487  นางสาว พราวรวี แซ่เหอ

 อรุโณทัยวิทยาคม  เชียงใหม่ 67  รางวัลผ่านเกณฑ์90 40565  นางสาว ชวัลนุช แซ่ยาง

 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  กรุงเทพมหานคร 67  รางวัลผ่านเกณฑ์91 40921  นาย ธนกร เฉิน

 ระยองวิทยาคม  ระยอง 67  รางวัลผ่านเกณฑ์92 41159  นางสาว นัทธมน ณ เชียงใหม่

 เซนต์โยเซฟ บางนา  สมุทรปราการ 67  รางวัลผ่านเกณฑ์93 41371  นางสาว ปานไพลิน เฉิน

 ศรีนครมูลนิธิ  สงขลา 67  รางวัลผ่านเกณฑ์94 41492  นาย พลวัต กำแพงแก้ว

 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  เชียงใหม่ 67  รางวัลผ่านเกณฑ์95 41695  นางสาว ภานุชนารถ เรือนโนวา

 บางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 67  รางวัลผ่านเกณฑ์96 41699  นางสาว ภารดี ทิพามณีมงคล

 ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 66  รางวัลผ่านเกณฑ์97 40177  นางสาว โฮอิง ชิน

 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เชียงราย 66  รางวัลผ่านเกณฑ์98 40520  นางสาว ชนรดี แซ่จ๋าว

 วุฒิวิทยา 2  ชลบุรี 66  รางวัลผ่านเกณฑ์99 41062  นางสาว ธิติสุดา กลั่นชื่น

 เจี้ยนหัว  นครปฐม 66  รางวัลผ่านเกณฑ์100 41283  นางสาว ปพรภัทร ภัทรภูมิรพี

 สามเสนวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 66  รางวัลผ่านเกณฑ์101 41374  นางสาว ปานฝัน วงศ์วรกุล

 เตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 66  รางวัลผ่านเกณฑ์102 42350  นางสาว สุรดา พฤกษ์ชัยกุล


