
ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน คะแนน125 สอบได้เป็น
1 ด.ญ. สาริศา  ทองฤทธิ์ ส.เกษตรศาสตร์ 108.5 5
2 ด.ญ. พรไพลิน  วันค้า (พลอย) สันติสุขวิทยา 106.5 7
3 ด.ญ. นวันดา  เรืองไทย (มินนี่) พระหฤทยันนทบรีุ 100.5 13
4 ด.ญ. สิริญาดา  พนาปวุฒิกุล (ฟ้าใส) พระแม่สกลสงเคราะห์ 97.5 15
5 ด.ช. กานต์ธวัฒน์  ชยัชวินทร์ (หอมฟุ้ง) ประสาทวิทยา 95.5 20
6 ด.ญ. พรชนิตว์  ข าวรุณ (มินท์) พระแม่สกลสงเคราะห์ 94 25
7 ด.ช. เพรียบพล  พงศะบตุร (ไมต้ี) แสงโสม 93.5 26
8 ด.ญ. เจนนิษฐ์  โอ่ประเสริฐ แสงโสม 92.5 31
9 ด.ช. อติวิชญ์  อัศวชนะการ ส.เกษตรศาสตร์ 92 33

10 ด.ช. นิธิศ  สิงห์โตข า อรรถมิตร 92 34
11 ด.ญ. สิรภัทร  ลิม้ประไพพงษ์ (แอแคร์) อนุราชประสิทธิ์ 90.5 41
12 ด.ช. เขมวิศว์  ศิริวงศ์ (มูฟว่ี) ไผทอุดมศึกษา 90 43
13 ด.ญ. พรชติา  อังเศวตรุ่งเรือง (แอ๊ม) ไผทอุดมศึกษา 89.5 47
14 ด.ญ. สาธิตา  เกาไศยพงษ์ วัฒนาวิทยาลัย 87.5 53
15 ด.ช. ชยพล  ปริสัญญู (จ๊อบ) แย้มสอาด 87 55
16 ด.ช. ปพณ  ศุภชยัศิริกุล (ภู) ราชวินิต 87 57
17 ด.ญ. จิณณพัต  ธรรมานุธรรม (เบต้า) แสงโสม 84 74
18 ด.ญ. มนัสวี  กิจสมมารถ แสงโสม 84 75
19 ด.ญ. เตชนิี  ภัทรวรธรรม (แบม) เซนฟรังก์ 83 77
20 ด.ช. ฐานิตบรูณ์  ถาวรธนนันท ์(ข้าวโอ๊ต) ไผทอุดมศึกษา 82
21 ด.ญ. กุลขนิษฐ์  ธนภัทรศิริโชติ 82
22 ด.ญ. กัญจน์กร  ภิรมย์รัตน์ (กร) พระหฤทยันนทบรีุ 81.5
23 ด.ญ. ญาณิศา  ธนบญุสมบติั สาธิตละอออุทศิ 81.5
24 ด.ญ. ชดิชนก  คันธพสุนทรา (น้ าตาล) บา้นพลอย 81.5
25 ด.ช. จิรายุ  สุแสงรัตน์ (ปุ้น) อรรถมิตร 80.5
26 ด.ช. อดิศร  ชเูมือง อนุบาลสามเสนฯ 80
27 ด.ญ. พีร  สัตย์เพริศพราย (พีร) แสงโสม 80
28 ด.ญ. ธันยาภัทร  สุขขี อนุบาลสามเสนฯ 79.5

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 568 คน คะแนนสูงสุด 112
คะแนนต ่ำสุด 82.5

รายช่ือนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ยสอบผ่าน มัธยมปีที่ 1 ปี 2555
โครงการ Gifted และ English Program (EP)

โครงการ Gifted

โครงการ English Program



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน คะแนน125 สอบได้เป็น
1 ด.ช. ศุภกร   จิเนราวัต (อาร์ม) สันติสุขวิทยา 80 4
2 ด.ช. เศรษฐพงศ์   เลิศกิจเจริญวงศ์ (ริว) กสิณธร 78 5
3 ด.ญ. นัทชา   พิมลเสถียร อรรถมิตร 77 7
4 ด.ช. อนาวิล   ปลิวาสน์ (จีเอ็ม) แย้มสะอาด 76 8
5 ด.ญ. กันต์ฤทยั   บญุศิริ ไผทอุดมศึกษา 76 9
6 ด.ญ. กิง่โกมล   ปยิะวรรณสุทธิ์ (จูณ) แย้มสะอาด 76 10
7 ด.ญ. อัญธิกา   กองทรัพย์สกุล (ญาอัน) แสงโสม 73 17
8 ด.ญ. พีรญา   มูลศิลป์ 73 18
9 ด.ญ. ณัฐฑริกา   คงประเสริฐ เซนฟรังก์เมืองทอง 71 20

10 ด.ญ. ศุภิสรา   ฉันททพิย์ญาณ (เชอร่ี) สาธิตละอออุทศิ 70 23
11 ด.ช. ภูลม   กาญจนางกูรพันธุ์ 69 24
12 ด.ช. ธนธัช   ฌานชลิต (ธัช) เซนดอมินิก 68 27
13 ด.ญ. ณัฐพร   พยุงศักดิ์ 68 28
14 ด.ญ. ธนภรณ์   ลิม่กุล (หวาน) แย้มสะอาด 67 30
15 ด.ช. สิรวิชญ์   วงศ์จ ารัส (ตัง) แสงโสม 67 31
16 ด.ญ. พิมพ์นภัทร   ปรองดอง (พิมพ์) เซนโยบางนา 66 32
17 ด.ญ. ติณณา   จินดานุวัฒน์ 66 33
18 ด.ญ. ญาณิน   พิชยกุล (หลิน) ไผทอุดมศึกษา 65 36
19 ด.ช. ชชัรินทร์   แก้วอัมพร (ตัวต่อ) ดรุณพัฒน์ 65 38
20 ด.ช. ภคิน   ธนสารฤทธิกร (กอล์ฟ) อัสสัมชญั 65 40
21 ด.ช. เอกรวิ   ฉายสุริยะ 64 41
22 ด.ญ. พรปวีณ์   ภักษา 64 42
23 ด.ช. เมธพล   มานิตขจรกิจ 64 43
24 ด.ช. ทนัต์ธนัท   ตรรกนาถ อัสสัมชญัธนบรีุ 62 48
25 ด.ช. คุณานนต์   วูวงศ์ (กานต์) ราชวินิต 62 49
26 ด.ญ. ลภัสสร    เจริญย่ิง 61 51
27 ด.ญ. ขวัญข้าว   วงศ์พินิจวโรดม 61 52
28 ด.ญ. เอนด้า อลีนา   ปรียอซูซีลอ สาธิตละอออุทศิ 61 54
29 ด.ช. ธีนาถ   วีรดิษฐกิจ (โชกุล) สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 61 56
30 ด.ญ. ณิชาภัทร   ลีวิ้บลูย์ศิลป ์(แพร) แย้มสะอาด 60 62
31 ด.ช. สุรพศ   บญุขวัญ (บ1ี) สารสาสน์วิเทศน์ 60 63
32 ด.ญ. ณัฐรส   เรืองรองสุรังค์ (ปราย) ราชวินิต 60 64
33 ด.ญ. เจนเนตร   กายวิภาคบรรยาย (พิม) สตรีวรนาถ 59 65
34 ด.ญ. ปณุยนุช   จุติสมุทร 59 66

โครงการ English Program



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน คะแนน125 สอบได้เป็น
35 ด.ญ. พลอยชมพู   สุพะศิลป์ 59 67
36 ด.ช. นัททนัน   เอ็มเอ็ม อนุบาลสระบรีุ 58 72
37 ด.ญ. ณิชนันทน ์  กิตติวรการชยั (ต๊อบ) แย้มสะอาด 58 73
38 ด.ญ. พีรปภา   ยาโตปะมา (แตงกวา) อนุราชประสิทธิ์ 58 74
39 ด.ช. วัชรัฐพงศ์   รักษ์พิทยานนท ์(น๊อต) อนุราชประสิทธิ์ 58 79
40 ด.ช. คุณานนต์   โรจน์รัตนชยั (เมฆ) เลิศหล้า 57 80
41 ด.ช. สุรพัศ   บญุขวัญ (บ2ี) สารสาสน์วิเทศน์ 57 85
42 ด.ญ. อิสริยาพร   สาธุกุลศานต์ เซนฟรังก์เมืองทอง 56 90
43 ด.ช. ปยิกวิน   สดสุ่น 56 91
44 ด.ช. ธนัฐพงศ์   รักษ์พิทยานนท ์(นัท) อนุราชประสิทธิ์ 56 93
45 ด.ญ. มนิษา   หงษ์ดิลกกุล 56 98
46 ด.ญ. เบญจรัตน์   ไหล่วิจิตร (เบน็ซ์) ปญัจทรัพย์ 55 99
47 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี   กาญจนรัชต์ 55 100
48 ด.ญ. สิตานัน  จันทร์ทอง (ล)ี พญาไท 55 101
49 ด.ญ. ปณัณธร   รักสัจจะ (ปณั) ราชนิีบน 55 102
50 ด.ช. ภูวินทร์   ศักดิภิ์รมย์ 55 104
51 ด.ญ. สิรินดา   ฉันทพงศ์ อ านวยศิลป์ 54 105
52 ด.ช. ปรมินทร์   ลิมปาภรณ์ แสงโสม 54 106
53 ด.ญ. อักษราภัค   บวัแชม่ (ฝน) ราชวินิต 54 107
54 ด.ช. เสฎฐนันท ์  ลีสุ้วรรณ (ปั้น) ดรุณพัฒน์ 54 109
55 ด.ญ. จันทรัสม์   ศรีวิหค (เฟร์ิน) อนุบาลยุววิทยา 53 117
56 ด.ช. ธัญญ์  เผ่าเหลืองทอง 52
57 ด.ช. ฆฤณ  ธัญศร (ต่าง) สารสาสน์สายไหม 52
58 ด.ญ. วรินร าไพ  เทพานนท ์(วิน) อนุบาลสามเสนฯ 52
59 ด.ช. วีรภัทร  วงศ์วิริยางกูร 52
60 ด.ช. วีรภัทร  วิไลพันธ์ 51
61 ด.ญ. เดือนกันยา  สิงหปรีชา 51
62 ด.ญ. ปิ่นฉัตร  ธานีรัตน์ 50
63 ด.ญ. นีรา  ทองอุปการ 50

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 451 คน คะแนนสูงสุด 91
คะแนนต ่ำสุด 53

โครงการ Gifted&EP โรงเรยีนอ่ืนๆ



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ติดโรงเรยีน โครงการ
1 Mr. Pann  Harncharnchai โยธินบรูณะ EP
2 Mr. Chattarin  Petchpornprapas โยธินบรูณะ EP

3 ด.ช. ปฏิภาณ  ประทมุมา หอวัง Gifted

4 ด.ญ. นรีรุ่ง  ประกายธรรม หอวัง Gifted

5 ด.ญ. ณัฐชกานต์  ภิญโญชพี หอวัง Gifted

6 ด.ช. ธรรมวิทย์  เสียงสุทธิวงศ์ หอวัง Gifted

7 ด.ช. เสฏฐนันท ์ สมศักดิ์ หอวัง Gifted

8 ด.ญ. ทพิภา  วชริปญัญากร หอวัง Gifted

9 ด.ญ. มัชฌมิากร  รอดสุทธิ สตรีวิทยา Gifted

10 ด.ช. พชร  เอ่ียมเชือ้สวัสดิ์ เทพศิรินทร์ Gifted

11 ด.ญ. เพียงชวีา  จันทวงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Gifted

12 ด.ช. สิทธา  มรรคผล สุรศักดิม์นตรี Gifted

13 ด.ช. วชริวิทย์  อุรุพงศ์พิศาล สุรศักดิม์นตรี Gifted

14 ด.ช. วัชรินทร์  โชติแสงแก้ว สุรศักดิม์นตรี Gifted

15 ด.ช. รชต  รัตนธาดา สุรศักดิม์นตรี Gifted

16 ด.ช. ณภัทร  สุรชยั สุรศักดิม์นตรี Gifted

17 ด.ญ. พิมพ์ลภัส  สมลา สุรศักดิม์นตรี Gifted

18 ด.ช. ไชยพัฒน์  รัตนบตุร สุรศักดิม์นตรี Gifted

19 ด.ช. พชร  เอ่ียมเชือ้สวัสดิ์ สุรศักดิม์นตรี Gifted

20 ด.ญ. ประไพพัตร  ปานกลิน่ สุรศักดิม์นตรี Gifted

21 ด.ญ. กนกวรรณ  เปี่ยมวิริยวงศ์ สุรศักดิม์นตรี Gifted

22 ด.ญ. พลอยวรินทร์  ตันเจริญชยั สุรศักดิม์นตรี Gifted

23 ด.ช. ธนธัช  ฌานชลิต สุรศักดิม์นตรี Gifted

24 ด.ช. จิรายุ  สุแสงรัตน์ สุรศักดิม์นตรี Gifted

25 ด.ช. สดุดี  สุทธิ์เสง่ียม สุรศักดิม์นตรี Gifted

26 ด.ญ. ธัญรัตน์  จินนะวงค์ วัดนายโรง EP

27 ด.ญ. นภนันท ์ สุประภารพงษ์ วัดนายโรง EP

28 ด.ญ. ลลิตา  เจริญย่ิง วัดนายโรง EP

โรงเรยีนมัธยมสาธิตฯมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร (วดัพระศรฯี)



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล
1 ด.ช. เขมวิศว์  ศิริวงศ์
2 ด.ญ. พรไพลิน  วันค้า

3 ด.ญ. นวันดา  เรืองไทย

4 ด.ช. จิรายุ  สุแสงรัตน์

5 ด.ญ. เพียงชวีา  จันทวงศ์

6 ด.ญ. อัญธิกา  กองทรัพย์สกุล

7 ด.ข. ฐานิตบรูณ์  ถาวรธนนันท์

8 ด.ญ. ชดิชนก  คันธพสุนทรา

9 ด.ญ. ติณณา  จินดานุวัฒน์

10 ด.ญ. ศุภาพิชญ์  เดชส าราญ

11 ด.ช. พีระวรรตน์  พมลวิรัชกุล

12 ด.ญ. ปณุยนุช  พงศ์ขจร

13 ด.ญ. ศุภาพิชญ์  สมบรูณ์ย่ิง

14 ด.ช. วิริทธิ์พล  กิจตระกูลรัตน์

15 ด.ญ. ญาณิน  พิชยกุล

16 ด.ช. เพรียบพล  พงศะบตุร

17 ด.ช. กานต์ธวัฒน์  ชยัชวินทร์

18 ด.ญ. พีร  สัตย์เพริศพราย

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม) โครงการความเป็นเลิศทางภาษา



1 ด.ญ. สุวภัทร  แย้มพราย
2 ด.ช. ธรรมรัตน์  ไชโย

3 ด.ญ. แพรวา  ศักดิส์ิทธิ์

4 ด.ญ. กฤษฏิรัตน์  พละเลิศ

5 ด.ญ. พนารินทร์  เบญจชย

6 ด.ญ. ประทมุวรรณ  สัตถาผล

7 ด.ญ. ศุภิสรา  ฉันททพิย์ญาณ

8 ด.ญ ชมนาถ  สุขราช

9 ด.ช. นันทวุธ  เฉลิมศิลป์

10 ด.ญ. นิรุชา  เจริญผล

11 ด.ญ. กชพร  ตันปยิะกุล

12 ด.ญ. อัญธิกา  กองทรัพย์สกุล

13 ด.ญ. สรัญ  โขติคุต

14 ด.ญ. นวพร  พันละเดช

15 ด.ญ. เพ็ญพิสุทธิ์  เพ็ชรอ าไพ

16 ด.ช. วรวิชญ์  แก้วประเสริฐ

17 ด.ช. ภวัต  บญุนพ

18 ด.ญ. วาสิตา  จิรสกุลปติี

19 ด.ช. สรวิศ  สิทธิเดช

20 ด.ญ. ณิชกานต์  ดีประเสริฐ

21 ด.ญ. เตชนิี  ภัทรวรธรรม

22 ด.ญ. โชติภา  พุ่มไพจิตร

23 ด.ช. พชร  เอ่ียมเชือ้สวัสดิ์

24 ด.ญ. ณัฐชกานต์  ทวี

25 ด.ช. กานต์ธวัฒน์  ชยัชวินทร์

26 ด.ญ. ปยิากร  สุขพรรณ์

27 ด.ญ. เบญจรัตน์  ไหล่วิจิตร

28 ด.ญ. สุรดา  เจติยวรรณ

29 ด.ญ. สุรภา  เจติยวรรณ

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม) English Program



1 ด.ช. ปพณ  ศุภชยัศิริกุล
2 ด.ญ. ศิสรา  ฉันททพิย์ญาณ

3 ด.ช. ปณัณ์  หาญชาญชยั

4 ด.ญ. พีรปภา  ยาโตปะมา

5 ด.ญ. ธัญรัตน์  จินนะวงค์

6 ด.ญ. เบญจรัตน์  ไหล่วิจิตร

7 ด.ช. วศิน  พุทธมหิกานนท์

8 ด.ญ. พิชญา  อิสระวิภาต

9 ด.ญ. กัญญาพัชร  คุมมานนท์

10 ด.ช. ศุภพล  โชติกวรรณ

11 ด.ญ. อักษราภัค  บวัแชม่

12 ด.ช. ธรรมรัตน์  ไชยโย

13 ด.ญ. นีรา  ทองอุปการ

14 ด.ช. กรวัทน์  ตันปยิะกุล

15 ด.ช. อุกฤษฏ์  หิรัญวัฒน์ศิริ
















