
รางวัลโล วิชาภาษาไทย - วิชาสังคม 
 ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเลน โรงเรียน สาขา 
 1 กมลภพ พัทยากร จอหนน่ี เซนตคาเบรียล ปนเกลา 
 2 กัญญาณัฐ วงศวิเศษกิจ เมย เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 3 กันตนที หาญกิจรุง กันต เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 4 กานตรวี เวียงถานะ โมบาย ธิดานุเคราะห หาดใหญ 
 5 ครองขวัญ เจริญศิลป กิ๊ฟ นครสวรรค นครสวรรค 
 6 ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ ภูม ิ เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 7 ญาดา วงษแสงจันทร แกวนํ้า เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 8 ฐิติรัตน หู แฟง เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 9 ณัฐพล มนตชัยธนกุล ไบรท เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 10 ณิชาพัชร  ฉกะนันท ไผหลิว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
 11 ถิรวัฒน อํานาจมโนธรรม ปง สาธิต มศว.ปทุมวัน สยามสแควร 
 12 ธนภัทร จงเจรญิสันติ ไมคกี ้ มหิดลวิทยานุสรณ สยามสแควร 
 13 ธัญชนก หิญชีระนันทน มะลิ เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 14 ธัญญกร ดวงงาม ปน หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 
 15 ธาราดา ชูจันทร เซม เบญจมราชาลัย  เยาวราช 
 16 นนท นัครา นนท สุราษฎรธานี สุราษฎธานี 
 17 นภัสวรรณ รวมทรัพย นภัส สตรีวิทยา ปนเกลา 
 18 นิชนันท โชติกวี ครีม ขอนแกนวิทยายน ขอนแกน 
 19 บรรพต มามิ่ง ดอย บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 
 20 บุณยาพร เกตุสุมา มิ้น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศรีนครินทร 
 21 ปทิตตา นนทดิษฐ บ ี สามเสนวิทยาลัย สยามสแควร 
 22 ปภาวี เจียรเกียรติ มายด เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 23 ปญภรณ ศักด์ิศรสีกุลชัย เกรซ เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 24 ปาณิสรา  ลิ่มวานิชรัตน จินนา เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 25 ปุญญานิวัตต์ิ เตรียมอมรวุฒิ จินน่ี เตรียมอุดมศึกษา เยาวราช 
 26 พรชิตา แจงทอง พิม เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
 27 พัชรีย เชาวนธนสิทธ์ิ พลอย เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 28 พิชชาภา รุงอารยะ อะตอม เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 29 พิชญา ศรีจอมขวัญ พีช นครสวรรค นครสวรรค 
 30 ภาคภูมิ ธรรมปาโล ภาคภูม ิ เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 31 ภาวิช พิทักษกิจนุกูร  จอบ  เตรียมอุดมศึกษา  สยามสแควร 
 32 มังกร สีมาเสถียร เกมส เตรียมอุดมศึกษา พญาไท สยามสแควร 
 33 รุจิภาส วัดโคก ภูม ิ เตรียมอุดม สยามสแควร 
 34 วงศศุลี บุญแสวง เอ้ือ เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 35 วรางคณา อุนเรือน ใหม สตรีวิทยา วงเวียนใหญ 
 36 วรินญา ลูโรจนเรือง หญิง มหิดลวิทยานุสรณ ศรีนครินทร 
 37 วิชญาดา เลิศเพียรธรรม พล ุ เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 38 วิทยา โอซากิ ยูเม เตรียมอุดมศึกษา เยาวราช 
 39 วิวรรธน ปุณหะกิจ บอส เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 40 ศิรดา ต๋ันเจริญ น๋ิง ธิดานุเคราะห หาดใหญ 
 



41 ศิริลดา อัสนี เฟรน สตรีวิทยา สยามสแควร 
 42 สิรภัทร เจษฎาพรชัย กูด สวนกุหลาบวิทยาลัย เยาวราช 
 43 โสภประภา  ธรรมรัตนกุล ไหม เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 44 หทัยชนก รุงเรืองเศรษฐ ใบหมอน เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 45 อมรรัตน ไชยฉัตรเชาวกุล มีมี ่ เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

 
        

 รางวัลโล บาลี ภาษา 
 1 กฤษาณภัค ผลออน ปาย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช 

2 กรกมล หมวดสันเทียะ อุกอ๊ิก นางรอง นครราชสีมา 
 3 กฤตพล อินออน ไผ นครสวรรค นครสวรรค 
 4 แกวโกมล ทิพยมงคล แกว เกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา 
 5 ชรินทิพย ลิ่มอรุณ ตาตา สภาราชินีตรัง สยามสแควร 
 6 ธัญพิชชา ธัญญาวินิชกุล ฟา เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 7 ปยธิดา สุขะปานนท อุม บุรีรัมยพิทยาคม สามเสน 
 8 พรรษกร ยังกําแหง ภีม ศรียาภัย ชุมพร 
 9 ยอดธิดา พุดคง ครีม หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 
 10 รุจิเรขา ศิรสิุนทรินท จา ชลราษฎรอํารงุ ชลบุร ี
 11 ศรัณยภัทร หีตชวย เฟสท หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 
 12 อริชานา จักรแต นานา สตรีวิทยา ๒ บางกะป 
 

      

 

เหรียญทองไทย-ทองสังคม 
 

      ลําดับ ชื่อ จริง ชื่อเลน โรงเรียน สาขา 
 

1 กตพร เหลารักพงษ เอิน เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

2 กมลพักตร จินตนา นานา เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

3 เขมชาติ มั่นคง ปกเปา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
 

4 ชญาณี ธนศักด์ิเจริญ ไหม อัสสัมชัญคอนแวนต วงเวียนใหญ 
 

5 เชาวนนท รักษชูชีพ ปอง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ภูเก็ต 
 

6 ณัฐนรี โพธ์ิงาม ตอง โยธินบูรณะ สามเสน 
 

7 ณัฐวรา กิจธรรมรัตน หวาหวา มหิดลวิทยานุสรณ บางกะป 
 

8 ณิชาพร วัฒนะโชติ อ่ิม สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ งามวงศวาน 
 

9 เทวิษฏ ภัทรวารินทร ภ ู กําเนิดวิทย ปนเกลา 
 

10 นิธิกร ชิดเชื้อ วิน เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

11 ปณิตา พิชิตหฤทัย โบ ราชินี วงเวียนใหญ 
 

12 ปพนวิช พฤกษพระกานต บุค เซนตคาเบรียล สยามสแควร 
 

13 ปน โมลิพันธ ปน โรงเรียนชลราษฎรอํารงุ ชลบุร ี
 

14 ปยวรา ชอมณ ี ปานแกว ตอ. สยามสแควร 
 

15 ปุญญานิวัตต์ิ เตรียมอมรวุฒิ จินน่ี เตรียมอุดมศึกษา เยาวราช 
 

16 พิชชาอร สาลโีภชน เฟรช เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
 

17 พิมพกานต เอกเทวไพศาลวงศ ลี่ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา บางกะป 
 

18 พิริยาภรณ กาลศริิศิลป ฟา เตรียมอุดมศึกษา รังสิต 
 

19 มนภัทร จันทรทอง ตะวัน มหาวชิราวุธ หาดใหญ 
 

20 วทันยา ต้ังเจริญบํารุงสุข นํ้าหวาน พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
 



21 ศรัณยพร จรดล ไอซ มหิดลวิทยานุสรณ สยามสแควร 
 

22 สุชนา ชนวิทยาสิทธิกุล ไอซ ราชินีบน สามเสน 
 

23 อรอินทุ อุนทริจันทร ขนุน เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

24 อังกิณัญญ เปดสุวรรณ นนท สุราษฎรธานี สุราษฎธานี 
 

25 เอ้ือการย สุวรรณสารกุล เพลง ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 
 

      

      

 

เหรียญทองไทย 
 

1 กรกนก อนุกูลสิริพงศ เจเจ สตรีวิทยา วงเวียนใหญ 
 

2 กรกมล หมวดสันเทียะ อุกอ๊ิก นางรอง นครราชสีมา 
 

3 กฤษฏ บํารุงศร ี ภูม ิ นครสวรรค นครสวรรค 
 

4 กิตติคุณ เกิดแกว ปอป เทพศิรินทร เยาวราช 
 

5 เกตุศิรดา ชูชัยมงคล นิว สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี
 

6 คมกริช ปรสันติสุข ปราชญ หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 
 

7 จุฑารัตน รุงจิวารักษ ฝาย บุรีรัมยพิทยาคม บุรีรัมย 
 

8 จุฬาลักษณ ดีเจริญวงษกุล ฟา ชลราษฎรอํารงุ ชลบุร ี
 

9 ชญานิศ ศิวรานนท เฟรส ชลราษฎรอํารงุ ชลบุร ี
 

10 ชลกร โคตน เนม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
 

11 ชัชญา ศิรโิภค มิง ชลราษฎรอํารงุ ชลบุร ี
 

12 ณพงศ หอพิสุทธิสาร สมารท พรหมานุสรณ เพชรบุร ี
 

13 ณัชชา อมรวิริยะ ใบเตย สาธิต มน พิษณุโลก 
 

14 ดลพร  ธรรมการุณย มิ้ม หอวัง งามวงศวาน 
 

15 แทนไท ต้ังวนิชกุล แทนไท สุรธรรมพิทักษ นครราชสีมา 
 

16 ธนกร สุตะพาหะ โตโต เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

17 ธนวรรณพงศ สระวาส ี ดาว เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

18 ธนวัฒน ซอประเสริฐ เจมส หอวัง สยามสแควร 
 

19 ธนิศร  เจริญวัฒนวโรดม เฟรม เทพศิรินทร สยามสแควร 
 

20 ธมนวรรณ เกษมชื่นยศ พลอย โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ ศรีนครินทร 
 

21 ธันยชนก วิเศษชาติ วาน หอวัง รังสิต 
 

22 ธาริณี ยังสบาย มายด สตรีนนทบุรี งามวงศวาน 
 

23 นนทพันธ โรจนหัสดินทร ไทม เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

24 นพพิชญ   ชนเกานอย ย้ิม โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ขอนแกน 
 

25 นัธทวัฒน อัจฉริยฉัตรา เพชร เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

26 นามตะวัน หมวดรอด หมวย อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง หาดใหญ 
 

27 บุญสิกา กิตติศรีอนันต ฝาย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
 

28 ประวีณมัย กิ่งอินทร ปราย โยธินบูรณะ สามเสน 
 

29 ปราณปริยา ปานดํารงค ปาย มอ.วิทยานุสรณ หาดใหญ 
 

30 ปยะรัตน ปยะกานตสกุล พลอย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
 

31 พรรณปพร หลักทองไชย ใบเตย เบญจมราชูทิศ จงัหวัดจันทบุรี ชลบุร ี
 

32 พราวชมพู จิตรัตน พราว วารีเชียงใหม เชียงใหม 
 

33 พิมพนารา เตียวตอย พิมพ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รังสิต 
 

34 พิมพลภัส  อัสสานุพงศ พิมพ สาธิต มศว ประสานมิตร สยามสแควร 
 

35 แพรวา ทิมประเทือง แพรวา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปนเกลา 
 



36 ภัทรลาภา คูณเศรษฐ ใบเตย เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

37 ภูมิภูรี เลาหขจร ภ ู สวนกุหลาบวิทยาลัย วงเวียนใหญ 
 

38 เลทิเซีย อานน มารติเน็ตตี เลย ชลราษฎรอํารงุ ชลบุร ี
 

39 วริศสมัตถ สมพงค เซฟ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศรีนครินทร 
 

40 ศศิกานต อเนกสิทธิสิน เจ็ม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สยามสแควร 
 

41 ศุภกฤต เกียวประเสริฐ โอค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เยาวราช 
 

42 สุพิชญา ธีระวิวัฒนชัย พลอย หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 
 

43 สุรภา ศรีสุข แพร ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 
 

44 สุวภัทร นิลหลา ปอปป เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
 

45 สุวภัทร โสภณดิเรกรัตน แพร มาแตรเดอีวิทยาลัย เยาวราช 
 

46 สุวรรณประภา เวียงนนท โฟน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอนแกน 
 

47 อภิชญา โพธ์ิสิน เบลล สามเสนวิทยาลัย สยามสแควร 
 

48 อิสริยา ทองนิรันดร เจน สามเสนวิทยาลัย สยามสแควร 
 

 

        
 

 

เหรียญทองสังคม 
 

1 ธนวินท บุญไธสง เคน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
 

      

      

 

เหรียญทองไทย+เงินสังคม 
 

      
1 กมลนัทธ หวังอาษา บัว ราชินี ปนเกลา 

 
2 กานต บุญโชติ หมอน หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 

 
3 ขวัญสุริย มงคลตรีรัตน ขวัญ สามเสนวิทยาลัย สยามสแควร 

 
4 จิณณากานต กิตติสหนิยม เเจน มหิดลวิทยานุสรณ วงเวียนใหญ 

 
5 จิรพัส บุญชมูณ ี เอฟซ ี หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 

 
6 จีรติ ซอเซวี อัยนา สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ศรีนครินทร 

 
7 ฉันทะมน  มาอ่ิมใจ ตาว หอวัง งามวงศวาน 

 
8 ชญาดา ขยายวงษ ปริม สตรีวัดระฆัง ปนเกลา 

 
9 ชนัญชิดา ธารพุฒ นํ้าแข็ง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุร ี งามวงศวาน 

 
10 ชนากานต  สุกระมณ ี แปง หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 

 
11 ชัญญา เรืองอุไรฤกษ เคลียร สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม) สยามสแควร 

 
12 ชาติสิริ เดชวิทยาพร ปบ อัสสัมชัญ วงเวียนใหญ 

 
13 ญาณิศา ชูติวงศ เอย เตรียมอุดมศึกษา ปนเกลา 

 
14 ญาดา วุฒิฐานทวี ใบเฟรน เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 

 
15 ณฐินี สินรัชตานันท มุก เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 

 
16 ณพวุฒิ ธงรัตนะ ออ เทพศิรินทร เยาวราช 

 
17 ณภัทร วิทยประพัฒน พลอย บดินทรเดชา บางกะป 

 
18 ณัฐชนน เครียดธฤมาล การตูน ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 

 
19 ณัฐลักษม วงษศรีสงัข ซิม สาธิตศิลปากร สุพรรณบุร ี

 
20 ณัฐวดี จันทรประทักษ กิ๊ก  ราชวินิตบางแกว ศรีนครินทร 

 
21 ธัญภาคย พลเสน เอย เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 

 
22 ธิดารัตน อนุรักษวงศกุล ออม หาดใหญวิทยาลัย สยามสแควร 

 
23 นภกมล ไทยถานันดร เดือนอาย เบญจมราชูทิศราชบุร ี ราชบุร ี

 



24 นรกมล ตรีตรง เอ้ือย สตรีวิทยา สยามสแควร 
 

25 นวินดา ณ อุบล เฟรช หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 
 

26 ปภาวรินท พลทามูล ออม นครสวรรค นครสวรรค 
 

27 ปญญ ปน สาธิตเกษตร สยามสแควร 
 

28 ปาณิตตา เจิ้ง หวาหวา เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

29 ปารีณา ประกายรุงทอง เอม เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

30 ปญชาน  แกวขํา โบต๋ัน หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 
 

31 ปยธิดา ศรีรักษ เพียว ยโสธรพิทยาคม อุบลราชธานี 
 

32 พาณิภัค ดลพิพัฒนพงศ นํ้าผึ้ง ระยองวิทยาคม ระยอง 
 

33 พิชามญชุ เลิศพิชชาพงษ ตูน สาธิ มศว. ปทุมวัน สยามสแควร 
 

34 ภัทรพร เอ่ียมศิริกิจ ริน มหิดลวิทยานุสรณ สยามสแควร 
 

35 ภาวรินทร มวงสี ฟา เตรียมอุดมศึกษา ศรีนครินทร 
 

36 มนัสนันท เกตุใหญ อ้ัม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศรีนครินทร 
 

37 รังสิมา เอ้ือพิทักษสกุล กุยก ี พะเยาพิทยาคม เชียงราย 
 

38 วริษฐา หวังวิบูลยชัย เอิรน เซนตโยเซฟคอนเวนต เยาวราช 
 

39 วิชิตา  พักชื่น นินิว สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี
 

40 ศศิกานต ธนวิภารัตน บับเบิ้ล บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) สยามสแควร 
 

41 ศศิน รายรัตน แพค สวนกุหลาบวิทยาลัย วงเวียนใหญ 
 

42 ศิรภสัสร ศรียาภยั เยลลี ่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สยามสแควร 
 

43 ศุภณัฐ หลักทอง วินเซนต เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
 

44 สรวิชญ วรวิทยไพศาล ปราชญ สามเสนวิทยาลัย สยามสแควร 
 

45 สหัสยา คอนหนาย ออย เบญจมราชูทิศ จงัหวัดจันทบุรี ชลบุร ี
 

46 สัณฑ แจงวัง เกม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
 

47 สาริณีย แกวประดิษฐ แตงกวา เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

48 สิดาพร ต้ังสุขสันต พริม สตรีวิทยา วงเวียนใหญ 
 

49 สุทัตตา ย้ิมพยัคฆ เอโกะ สามเสนวิทยาลัย งามวงศวาน 
 

50 สุปรณิช มานารัตน อิงค เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

51 เสาวณิตา สมัชชัย อุน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศรีนครินทร 
 

52 อริชานา จักรแต นานา รร.สตรีวิทยา ๒ บางกะป 
 

53 อันดามัน ภูวิจิตรวราภรณ เพิรล เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

54 อัยรินทร  ทิตธเนศวงศ วิว เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 
 

55 อารัตน แซโคว เอิรน   ศรีนครินทร 
 

56 ไอศิกา พราหมเกษม แบม กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
 

 

    
 

      



      

 

เหรียญทองไทย-ทองแดงสังคม 
 

      
1 กุลธิดา พงศภาณุกุล เอม นครสวรรค นครสวรรค 

 
2 จินตาภา ภิงคารวัฒน ขนมจีน สตรีวิทยา วงเวียนใหญ 

 
3 ฉัตรลดา ทําสุนา ออมเงิน สงวนหญิง สุพรรณบุร ี

 
4 ชญานิศ พิสุทธ์ิพิทยากุล เปาเปา หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 

 
5 ชลิตา สุวรรณสุข หมิว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 

 
6 ชัชชลักษณ ขวัญกิจปตติพร แบม บดินทรเดชา สิงห  สิงหเสนี บางกะป 

 
7 ณัชชา มณีอินทร ใบบัว สงวนหญิง สุพรรณบุร ี

 
8 ดรัณภพ  รัตนสีนุรางกูร เจเจ พะเยาพิทยาคม เชียงราย 

 
9 ทวีพร ฉิมพาลี น้ิง สามเสนวิทยาลัย สยามสแควร 

 
10 ธนกร คชาธานี ไอพน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 

 
11 ธนพร สมประดี กะตอย พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี

 
12 ธมนวรรณ  ตาวงค มายด เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

 
13 ธรัตรา ตระการศลิป เฟย เซนตโยเซฟ บางนา ศรีนครินทร 

 
14 นภัสสร เพชรชะ ฟา หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 

 
15 นันทนภัส ทองสุข แพร เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 

 
16 นัยนปภรณ บํารุงวงศ ฝน ราชินีบน สามเสน 

 
17 ปรณินทร ชัยชาญชีพ ไพน เซนตดอมินิก สยามสแควร 

 
18 โปรดปราน จันแปงเงิน เพทาย นครสวรรค นครสวรรค 

 
19 พชรพล ชูสุวรรณ พอรช สตรีวิทยา2 บางกะป 

 

20 พณิชา บุญสนธิ ไหม 
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร) ขอนแกน 

 
21 พรปวีณ เจริญวานิชวีรกุล แกม ศึกษานาร ี วงเวียนใหญ 

 
22 พิงคัมพร นองการ พิงค ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 

 
23 พิชชา ภัทรกุล พีช เบญจมราชูทิศ จงัหวัดจันทบุรี สยามสแควร 

 
24 พิมพชนก  อุนปง โอปอ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

 
25 ภัทรนิษฐ ขอพงศวิศิษฎ ปอ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

 
26 มงคลสิทธ์ิ บุญมา ปอบ เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 

 
27 มินตรา ศิริจรรยา มิ้นท สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี งามวงศวาน 

 
28 รัณธิดา นิกพงศ พิม สาธิตเกษตรฯกพส. สยามสแควร 

 
29 ลลิตา ชวาลรัตน เบนซ สตรีวัดมหาพฤฒาราม สยามสแควร 

 
30 วรินทประภา ลิมปประเสริฐกุล กานพลู เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา นครราชสีมา 

 

32 ศุภกรัณย ต้ังธงชัย ไดมอน 
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา รังสิต 

 
33 เศรษฐศาสตร สีชุมภ ู โฮม พะเยาพิทยาคม รังสิต 

 
34 สรวิชญ โชติธรรม เมฆ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

 
35 สาธินี ลิมปทีป ขนุน โยธินบูรณะ สามเสน 

 
36 สิราคํา ย้ิมอํานวย สองแคว เซนตโยเซฟคอนเวนต เยาวราช 

 
37 สุนิสา หนูพันธขาว นุน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

 
38 หทัยภัทร รัตนไพบูลย เอิรน ถาวรานุกูล สยามสแควร 

 
39 อภิชญา สกุลดีมีเกียรติ ปอป อัสสัมชัญศึกษา เยาวราช 

 

      



 

เหรียญทองสังคม - เงินไทย 
 

      

      
1 เกียรติวุฒิ บุญหนุน ตน ศรียาภัย เยาวราช 

 
2 จิรสิน ถ่ินบาง จิ สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) สยามสแควร 

 
3 จิราพัชร ศิริธีราเจษฎ พริม บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) บางกะป 

 
4 จุฑามาศ ชาติดํา อุม หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ 

 
5 ญาณินท บุตรยศ นานา เตรียมอุดม สยามสแควร 

 
6 ธีรภัทร ฉัตรกิจวานิช แทค เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 

 
7 นิตินาถ สัจจพงษ พลอย สามเสน สยามสแควร 

 
8 บัญญวัต อริยวงศ บีมบีม เตรียมอุดมศึกษา สยามสแควร 

 
9 ศุภปญญา เขมวราภรณ ลีโอ มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม 

 
10 ภาพัชร รุงรัศม ี บูม เตรียมอุดม สยามแสควร 

 

 

    
 

      

      

 

เหรียญทองสังคม-ทองแดงไทย 
 

      

      
1 ภูริศ อุกฤษฎมโนรถ เปตอง พระหฤทัยนนทบุรี รังสิต 

 
2 ณิชา สกุลวงศธนา มิน สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

 
3 นัสมา ทองเจือ นัสมา ระยองวิทยาคม รังสิต 

 

 

    
 

      

      

      

      ขอควรทราบ :     

1. กิจกรรม  Top  Awards 2020 ในวันพุธท่ี  29 กรกฎาคม 2563   ณ โรงเรียนกวดวิชาอาจารยปง  เยาวราช  

2. ลงทะเบียน เวลา 10.30-11.00 น. งานเริ่ม 12.00 น. ขอใหนองๆๆ อยูจนเลิกงานนะคะเพราะมีเลี้ยงอาหาร   

3.การแตงกาย ขอใหสุภาพ  หรือจะชุดนักศึกษา ก็ได    เพราะตองมีถายรูปคูกับ อ.ปง    

4.เรื่องท่ีจอดรถ ท่ีเยาวราชไมมีท่ีจอดรถให ยังไงขอใหมารถสาธารณะจะดีกวา     

5.สําหรับนองๆ คนท่ีไมสามารถมารับรางวัลไดในงาน Top  Awards 2020 ต้ังแตวันท่ี 15 สิงหาคม เปนตนไป    

  ใหติดตอรับรางวัลไดท่ีดาวองกทุกสาขาท่ีนองสะดวก (หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 ธ.ค. 63) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   กําหนดการ  Da'vance Top Award 2020 
 

10.30  น.   ลงทะเบียน   กลุมโล 

11.00  น.   ลงทะเบียน  กลุมเหรียญทอง 

      

12.00 น.    เริ่มงาน Da'vance Top Award 2020 โดยการเปด MV “สรรเสริญ ร. 10”   

 

   - พิธีกรคุณท็อป & คุณหมิว เริ่มดําเนินรายการ  

   - อธิบาย การสอบเขามหาวิทยาลัยในปน้ี 

    -      อ.ปง กลาวเปดงาน 

    
  
 12.25 น.    ประกาศรางวัลนองท่ีทําคะแนนได 

  - ของรางวัลท่ีนองทําคะแนนสูงสุดท่ี  1  ประเทศ  จะไดรับ 

  - ของรางวัลท่ีนองทําคะแนนอันดับ ท่ี 2 ประเทศ  จะไดรับ 

  - ของรางวัลท่ีนองทําคะแนนอันดับ ท่ี 3 ประเทศ จะไดรับ  

   - ของรางวัลท่ีนองทําคะแนนยอดเย่ียมจะไดรับ  

  - ของรางวัลท่ีนองไดรับเหรียญทอง 

 

12.40 น.    มอบโลและทุนการศึกษา    
    

  - ท่ี 1 ประเทศ วิชาสามัญ  และ Onet   

  - ท่ี 1 ประเทศ ภาษาบาลี   

  - ท่ี 2, 3 ประเทศ วิชาสามัญ  และ Onet 

  - คะแนนยอดเย่ียม  วิชาสามัญ และO-NET  

  - คะแนนยอดเย่ียม  ภาษาบาลี 
 

14.30 น.    มอบเหรียญรางวัล 

  

- เริ่มกลุมแรก  “เหรียญทองวิชาภาษาไทย + เหรียญทองวิชาสังคม 

- กลุมท่ีสองจะเปน "เหรียญทองวิชาสงัคม” 

- กลุมท่ีสาม “เหรียญทองวิชาภาษาไทย”  

 

17.00 น.     อ.ปง กลาวปดงาน 

     เชิญ แขกผูมีเกียรติ รวมรับประทานอาหาร  
    

        ***เวลาดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง***     

     


