
ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โรงเรียน คะแนน125 สอบได้ล าดบัที่

1 ด.ช. รวิทย์ ผ่านภวูงษ์ ราชวินิต 99.875 2

2 ด.ช. พีรพัฒน์ เหล่าวีระธรรม โชคชยัรงัสิต 92.375 7

3 ด.ช. ธรี์ธวัช นิลละออ ไผทอุดมศึกษา 79.625 14

4 ด.ช. เพชรพระยา ค าสะอาด เซนต์คาเบรยีล 73.250 18

5 ด.ญ. ณทกญั วราธนานนัทน์ ราชินบีน 71.375 22

6 ด.ญ. วรินดา ธาดาชนะสุนทร ราชินบีน 70.375 23

7 ด.ญ. สิริสิน เลิศชาคร สวนบวั 69.625 25

8 ด.ญ. ชยุดา อดิศรมงคลกาล ประชานิเวศน์ 67.375 26

9 ด.ญ. กญัญาณฐั กิตติธรกลุ พิชญศึกษา 66.500 28

10 ด.ช. ณฐัสิทธิ ์เกื้อเส็ง ราชวินิต 66.000 29

11 ด.ญ. กญัชนฐัสรณ์ สายลือนาม ปราโมชวิทยารามอินทรา 65.125 32

12 ด.ญ. วลัญย์ญพัชร เสาวพันธ์ ไผทอุดมศึกษา 64.875 33

13 ด.ช. อภิมขุ ศรวัีฒนางกรู อนบุาลสามเสนฯ 63.625 36

14 ด.ญ. ปรยีากร สิรยานนท์ แสงโสม 63.375 ส ารองล าดบั 1

15 ด.ญ. ณภทัร มนสับญุเพ่ิมพูล ราชวินิต 62.000 ส ารองล าดบั 4

16 ด.ญ. ญาณิศา ทะนามศรี สวนบวั 59.000 ส ารองล าดบั 10

17 ด.ช. ภคัคพงศ์ พรภกัดภีทูิพย์ ปญัจทรพัย์ 57.625 ส ารองล าดบั 12

18 ด.ช. ก้องภพ ปานฉาย ไผทอุดมศึกษา 56.625 ส ารองล าดบั 15

รับ 36 คน

103.25

63.625

รายชื่อนักเรยีนที่เรยีนพิเศษกับครตุู่ยสอบผ่าน มธัยมปีที่ 1 ปี 2561

โครงการ Gifted และ English Program (EP)

โครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ ESC

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 142 คน ขาดสอบ 31 คน เข้าสอบ 111 คน

คะแนนสอบสูงสุด

คะแนนสอบต่ าสุด



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โรงเรียน คะแนน125 สอบได้ล าดบัที่

1 ด.ช. บญุชยั เนาวปฎิเวช กองทพับกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 102.500 1

2 ด.ช. ณฐกร ลือสิริพาณิชย์ สวนบวั 100.000 2

3 ด.ช. จตุรภทัร เบญจสัตย์กลุ โชคชยัรงัสิต 99.250 3

4 ด.ญ. ชนิกานต์ พูลสวัสดิ์ ประชานิเวศน์ 98.125 4

5 ด.ช. ศภุวิชญ์ ล้ิมวิภาวีอนนัต์ ราชวินิต 91.000 7

6 ด.ญ. อิสรย์ี ศรมีนุินทร์นิมิต ราชวินิต 90.500 8

7 ด.ญ. ณฐัธิดา รตันวงษ์ ชลประทานวิทยา 88.125 13

8 ด.ช. พณิช กมลาพร อรรถมิตร 86.375 14

9 ด.ญ. พรชนิตว์ เมฆาผ่องอ าไพ ราชินบีน 84.875 16

10 ด.ญ. ปยิธิดา ทิพยโสธร โชคชยั 81.250 18

11 ด.ญ. ธมลวรรณ สัตยานกุลู ราชวินิต 76.125 22

12 ด.ญ. ธรเธยีร หอมทอง อนบุาลพระนครศรอียุธยา 74.750 24

13 ด.ช. อภิมงคล ธรีะภาพพันธ์ อัสสัมชญัสมทุรปราการ 73.625 25

14 ด.ญ. จิรชัยา เนยีมหลวง ราชวินิต 72.375 27

15 ด.ญ. กนัต์ปนัน ีเพชรขาว ราชวินิต 71.375 29

16 ด.ญ. นภสั รตันปญัญากร พญาไท 70.000 33

17 ด.ญ. วีรินทร์ เศรษฐจินดา อนบุาลสามเสนฯ 65.500 ส ารองล าดับ 4

18 ด.ช. พุทธรตัน์ อัตติปา ไผทอุดมศึกษา 61.8750 ส ารองล าดับ 6

19 ด.ช. สุทธิพจน์ พรบญุบานเย็น พญาไท 61.2500 ส ารองล าดับ 7

20 ด.ญ. โศภิษฐา จกัราพงษ์ พญาไท 56.1250 ส ารองล าดับ 16

รับ 36 คน

102.5000

68.2500

คะแนนสอบสูงสุด

คะแนนสอบต่ าสุด

โครงการห้องเรยีนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ MSEP

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 161 คน ขาดสอบ 41 คน เข้าสอบ 120 คน



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โรงเรียน คะแนน100 สอบได้ล าดบัที่

1 ด.ช. ภเูบศวร์ แจ้งศรเีสริฐ ไผทอุดมศึกษา 86.75 2

2 ด.ช. คณพศ ผดงุศรี อนบุาลพระนครศรอียุธยา 84.25 3

3 ด.ช. เจตณฐั มงคลรตันชยั ราชวินิต 84.25 4

4 ด.ญ. ชนารด ีแสวงศรี เซนต์โยเซฟ บางนา 83.50 5

5 ด.ช. ปองคุณ ค าพูล เอกบรูพา วิเทศศึกษา 80.25 9

6 ด.ญ. ชาคริยา พลอยดี อรรถมิตร 80.00 11

7 ด.ญ. สุวพิชญ์ เตชะสาน บคีอนเฮาส์ แย้มสอาดรงัสิต 78.50 18

8 ด.ช. สรสิช คารพานนท์ อัสสัมชญัสมทุรปราการ 77.50 20

9 ด.ญ. โชติกา รตันวุฒิกร ไผทอุดมศึกษา 77.50 21

10 ด.ญ. จินดารตัน์ แก้วใจ ไผทอุดมศึกษา 76.75 23

11 ด.ช. ณฐภทัร มงคลปทมุรตัน์ อรรถมิตร 76.00 25

12 ด.ญ. ปวริศา ตรวิีทยาภมูิ เขมะสิริอนสุรณ์ 75.25 29

13 ด.ญ. พนิดา ต้องประสิทธิ์ อรรถมิตร 75.00 31

14 ด.ช. พัสกร พ่ึงเย็น สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 75.00 32

15 ด.ช. ณพล สุขทรพัย์ศรี สารสาสน์วิเทศสายไหม 75.00 33

16 ด.ช. อนพัท แสงปรชีารตัน์ เซนต์คาเบรยีล 74.75 36

17 ด.ช. คุณานนต์ บรรยงคะรติั โชคชยั 74.00 43

18 ด.ญ. เพลงพิณ ทองดอนงา้ว อนบุาลปทมุธานี 73.75 45

19 ด.ญ. เภตรา อุณฑพันธุ์ พิชญศึกษา 73.25 48

20 ด.ช. ปณัณ์ ประไพวงษ์ โชคชยั 72.25 50

21 ด.ญ. ณิรดา ฟุง้เกยีรติ เขมะสิริอนสุรณ์ 72.00 53

22 ด.ช. อธิภทัร บญุช านาญ ไผทอุดมศึกษา 72.00 54

23 ด.ช. ชวัลวัฒน์ โซวพิทกัษวั์ฒนา อรรถมิตร 71.25 58

24 ด.ญ. วีรสา โลห์จรสัศิริ เซนต์โยเซฟ บางนา 71.25 59

25 ด.ญ. ญาณิศา บญุศิริ แย้มสอาด 71.00 62

26 ด.ญ. รวิภา กลุจรรยาวิวัฒน์ จิตรลดา 70.50 64

27 ด.ญ. อินท์นร ีมิ่งขวัญ สาธิตม.รามค าแหง (ผ่ายประถม) 70.25 66

28 ด.ช. รชัวุฒิ สกลุรจุา อรรถมิตร 70.00 69

29 ด.ญ. ปณุยภา อัศดาสุข มาแตร์เดอีวิทยาลัย 69.75 74

30 ด.ญ. ปษุยา แซเ่จน อัสสัมชญัคอนแวนต์ สีลม 69.50 76

โครงการ English Program



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โรงเรียน คะแนน100 สอบได้ล าดบัที่

31 ด.ญ. ญาณภศั เผ่ามหานาคะ เขมะสิริอนสุรณ์ 69.25 77

32 ด.ช. ธรีตัม์ วนวัฒนากลุ อรรถมิตร 68.25 83

33 ด.ช. ชยพล เกยีรติกิตติกลุ อนบุาลทิพยาหล่มสัก 68.25 84

34 ด.ญ. สุวภา อินทรศิริ ทานตะวันไตรภาษา 68.00 89

35 ด.ช. ชวภณ โซวพิทกัษวั์ฒนา อรรถมิตร 67.25 93

36 ด.ญ. ศิริรฐั ปฏิพัทธ์วโรดม ฤทธิยะวรรณาลัย 66.75 96

37 ด.ช. ธนกฤต เทพศิลปวิสุทธิ กรงุเทพคริสเตียนวิทยาลัย 66.50 98

38 ด.ญ. จิรชัญา ศรนีภาวงศ์ ราชินบีน 66.50 99

39 ด.ญ. วรทัยา โอฬารศิริกลุ เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 65.75 103

40 ด.ช. พิสิษฐ์ โพธิไ์พงาม สาธิตละอออุทิศ 65.25 105

41 ด.ญ. ปณัพร พุทธรกัษา อรรถมิตร 64.25 111

42 ด.ช. รวิ เศวตรลักษณ์ ปญัจทรพัย์ 64.25 113

43 ด.ช. นภดล ฉายาชวลิต อัสสัมชญัสมทุรปราการ 64.00 114

44 ด.ช. ธนธร ธนพิรณุธร เซนต์ฟรงัซสีเซเวียร์ 63.75 119

45 ด.ช. พัสกร วัฒนพงศ์พิศาล พิชญศึกษา 63.75 ส ารองล าดับ 2

46 ด.ช. พชรพล ยาวิรชัน์ อรรถมิตร 63.25 ส ารองล าดับ 6

47 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ธนะโภคศิริ สวนบวั 62.75 ส ารองล าดับ 9

48 ด.ช. ธรีภทัร จินะณรงค์ อมาตยกลุ 62.75 ส ารองล าดับ 11

49 ด.ญ. ลวิตรา สุนทระศานติก อัสสัมชญัคอนแวนต์ สีลม 62.00 ส ารองล าดับ 16

50 ด.ญ. ณิชา ส่งศกัดิส์กลุ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 61.50 ส ารองล าดับ 21

51 ด.ช. ชาญสิทธิ ์กิตติทรพัย์เจริญ ไผทอุดมศึกษา 60.75 ส ารองล าดับ 25

52 ด.ญ. ฉตัรชนก ปรงุเกยีรติ 60.50 ส ารองล าดับ 27

เรยีกส ารองรอบแรก 19 คน

รับ 120 คน

92.50

63.75

คะแนนสอบสูงสุด

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 543 คน ขาดสอบ 65 คน เข้าสอบ 478 คน

คะแนนสอบต่ าสุด



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ

1 ด.ช. บญุชยั เนาวปฎิเวช หลักสูตรปกติ

2 ด.ช. พณิช กมลาพร หลักสูตรปกติ

3 ด.ญ. ชาคริยา พลอยดี หลักสูตรปกติ

4 ด.ญ. ลิลรวรรธ์ กิจวาสน์ หลักสูตรปกติ

5 ด.ญ. สิริกร อนนัทสุข หลักสูตรปกติ

6 ด.ญ. พลอยระวี ตันตะโยธิน หลักสูตรปกติ

7 ด.ญ. ณหฤทยั ทองเจิม โครงการEPTS

1 เด็กชาย ณฐภทัร มงคลปทมุรตัน์ กลุ่มนักเรยีนทั่วไป

2 เด็กชาย บญุชยั เนาวปฏิเวช กลุ่มนักเรยีนทั่วไป

3 เด็กหญิง ณหฤทยั ทองเจิม กลุ่มนักเรยีนทั่วไป

4 เด็กชาย ณฐันนท์ สนิทสม กลุ่มนักเรยีนทั่วไป

5 เด็กชาย ณภทัร เกยีรติปรงุเวช กลุ่มนักเรยีนทั่วไป

6 เด็กชาย ณสหรฐั ทรงไพบลูย์ กลุ่มนักเรยีนทั่วไป

7 เด็กหญิง โชติกา รตันวุฒิกร กลุ่มนักเรยีนทั่วไป

8 เด็กชาย สุทธิวิทญ์ พงศ์หล่อพิศิษฎ์ กลุ่มนักเรยีนทั่วไป

9 เด็กชาย รชัสิญจน์ กาญจนพันธุ์ กลุ่มนักเรยีนสาธติมศว

ล าดบัที่

1 ด.ช. ธรี์ธวัช นิลละออ 12

2 ด.ช. สิรวิชญ์ แถมมั่น 25

3 ด.ญ. ชยุดา อดิศรมงคลกาล 31

4 ด.ช. ติณห์ โอภาสพนา 61

5 ด.ญ. เภตรา อุณฑพันธุ์ 62

6 ด.ญ. วลัญย์ญพัชร เสาวพันธ์ 64

7 ด.ญ. อนญัญา ต่ังสินมั่นคง 66

8 ด.ช. หลักเกณฑ์ หอมหวล 71

9 ด.ช. ภคัรพล เงามขุ ส ารอง 9

10 ด.ญ. สิริชาดา หนไูทย ส ารอง 37

11 ด.ญ. ณศา ศศิพงษอ์นนัต์

มัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(วัดพระศรี)

โรงเรยีน สาธิต ต่างๆ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โรงเรียน

1 เด็กหญิงกรวรินท์ ทาทอง แสงโสม

2 เด็กชายจตุรภทัร เบญจสัตย์กลุ โชคชยัรงัสิต

3 เด็กหญิงจินดารตัน์ แก้วใจ ไผทอุดมศึกษา

4 เด็กหญิงชนารด ีรกังาม ราชวินิต

5 เด็กหญิงชนิกานต์ พูลสวัสดิ์ ประชานิเวศน์

6 เด็กชายชวภณ โซวพิทกัษวั์ฒนา อรรถมิตร

7 เด็กหญิงชาคริยา พลอยดี อรรถมิตร

8 เด็กหญิงชาญสิทธิ ์กิตติทรพัย์เจริญ ไผทอุดมศึกษา

9 เด็กหญิงชามาญา ปมติุโต ราชวินิต

10 เด็กหญิงโชติกา รตันวุฒิกร ไผทอุดมศึกษา

11 เด็กหญิงณทกญั วราธนานนัทน์ ราชินบีน

12 เด็กหญิงณภทัร มนสับญุเพ่ิมพูล ราชวินิต

13 เด็กชายณฐันนท์ สนิทสม อัสสัมชญัแผนกประถม

14 เด็กชายณฐัสิทธิ ์เกื้อเส็ง ราชวินิต

15 เด็กหญิงทกัษณิา น้อยสุวรรณ ไผทอุดมศึกษา

16 เด็กหญิงธมลวรรณ สัตยานกุลู ราชวินิต

17 เด็กชายธรี์ธวัช นิลละออ ไผทอุดมศึกษา

18 เด็กหญิงนภสั รตันปญัญากร พญาไท

19 เด็กชายบญุชยั เนาวปฏิเวช กองทพับกอุปถัมภ์เพชราวุธฯ

20 เด็กหญิงปภสัรา ทองมาก ราชินบีน

21 เด็กชายปรณฐั จัน่บญุมี อมาตยกลุ

22 เด็กหญิงพัทธมน จรสัฉิมพลีกลุ เซนต์ฟรงัซสีซาเวียร์คอนแวนต์

23 เด็กชายพีรพัฒน์ เหล่าวีระธรรม โชคชยัรงัสิต

24 เด็กชายรวิชญ์ เดชอาคม พญาไท

25 เด็กหญิงรญัชนา สมพานนอก ราชินบีน

26 เด็กหญิงวรินดา ธาดาชนะสุนทร ราชินบีน

27 เด็กชายสุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฎ์ อัสสัมชญัแผนกประถม

28 เด็กหญิงสุวพิชญ์ เตชะสาน บคีอนเฮาส์แย้มสอาดรงัสิต

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (รอบแรก)



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ ติดโรงเรียน โครงการ

1 ด.ญ. พิชชาภา เตชะวัฒนากลุ สตรวิีทยา EP ล าดบัที่ 19

2 ด.ช. ณภทัร พิกลุหอม โยธินบรูณะ SMP

3 ด.ญ. ชนารด ีรกังาม โยธินบรูณะ SMP

4 ด.ญ. ณฐัมน รตันวงษ์ โยธินบรูณะ SMP

5 ด.ช. อภิชา พวกไธสง โยธินบรูณะ SMP

6 ด.ญ. ศศิปภสัร ใครอุบล โยธินบรูณะ SMP

7 ด.ญ. ณธรกัษ ์หนชู่างสิงห์ โยธินบรูณะ SMP

8 ด.ญ. พัทธมน จรสัฉิมพลีกลุ โยธินบรูณะ SMP

9 ด.ช. บณุยกร สุขแสวง โยธินบรูณะ SMP

10 Mr. Payut Kapasuwan โยธินบรูณะ EP

11 Ms. Prakaiwan Wijitwacharawet โยธินบรูณะ EP

12 Ms. Rachaya Ratanaudom โยธินบรูณะ EP

13 Mr. Pattakan A-Kang โยธินบรูณะ EP

14 Ms. Chanitsara Angsawothai โยธินบรูณะ EP

15 Ms. Voradaras Kasemveerasant โยธินบรูณะ EP

16 Ms. Kaowkwan Prexawanprasut โยธินบรูณะ EP

17 Ms. Kornwarin Tatong โยธินบรูณะ EP

18 ด.ช. ศิริวัฒน์ เหงา่ศรี หอวัง Gifted

19 ด.ญ. จิตต์ขจ ีข าวัฒนพันธุ์ หอวัง Gifted

20 ด.ญ. สิริชาดา หนไูทย หอวัง Gifted

21 ด.ช. ศภุโชค เตียวเจริญโสภา หอวัง Gifted

22 ด.ช. พชร โอวาทนพัุฒน์ หอวัง Gifted

23 ด.ช. วรเมธ เผ่าสังข์ หอวัง Gifted

24 ด.ช. ณภทัร ชวูงษ์ สุรศกัดิม์นตรี GEP

25 ด.ญ. รุง่พร เนยีมขนุทด สุรศกัดิม์นตรี GEP

26 ด.ช. กนล แสงเดช สุรศกัดิม์นตรี GEP

27 ด.ช. กฤศนภว์ ณ นคร สุรศกัดิม์นตรี GEP

28 ด.ช. จิรฏัฐ์ สืบสุนทร สุรศกัดิม์นตรี GEP

29 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ยอดชาญ สุรศกัดิม์นตรี GEP

30 ด.ญ. ฐิติรตัน์ อุตชี สุรศกัดิม์นตรี GEP

โครงการ Gifted&EP โรงเรยีนอ่ืนๆ



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ ติดโรงเรียน โครงการ

31 ด.ช. รวิชญ์ เดชอาคม เทพศิรินทร์ Gifted

32 ด.ญ. ทกัษณิา น้อยสุวรรณ บดินทร์เดชาฯ

33 ด.ญ. พิมพ์ปวีณ์ ศรสีอน บดินทร์เดชาฯ

34 ด.ช. รวิชญ์ เดชอาคม เทพศิรินทร์ Gifted

35 ด.ช. ปติิภทัร หิรญัเศรษฐวัฒน์ เทพศิรินทร์ MEP

36 ด.ญ. ธนญัญา สอนใย สตรนีนทบรุี Gifted

37 ด.ญ. วัชรสรณ์ บญุเกิด สตรวิีทยา 3 Gifted

38 ด.ญ. อชิรญา แก้วช่วย ศรอียุธยา
ห้องเรยีนพิเศษ

วิทย์-คณิต

39 ด.ญ. ธนัยพร เสงีย่มจิตต์เกษม ศรอียุธยา

40 ด.ช. ตฤณ จนัทร์สุวรรณ ศรอียุธยา IEP

41 ด.ช. ธนกฤต กลอนครบรุี ศรอียุธยา IEP

42 ด.ญ. กรหทยั โชตินพรตัน์ภทัร ศรอียุธยา IEP

43 ด.ช. ติณห์ โอภาสพนา สายปญัญารงัสิต Gifted

44 ด.ช. ชาญสิทธิ ์กิตติทรพัย์เจริญ สายปญัญารงัสิต Gifted

45 ด.ช. ก้องภพ ปานฉาย สายปญัญารงัสิต Gifted

46 ด.ช. วัตตะนะ จ าปาทอง สายปญัญารงัสิต MEP

47

48

49

50

โครงการ Gifted&EP โรงเรยีนอ่ืนๆ

ห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์

*สอบติดไม่มชีื่อช่วยกรณุาแจง้ที่หน้าเพจครตุู่ยด้วยนะคะ*

ห้องเรยีนพิเศษวิทย์-คณิต

ห้องเรยีนพิเศษวิทย์-คณิต






