
ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ คะแนน125 สอบได้เป็นล าดบัที่

1 ด.ช. ลภสั  พรธนมนตรี 81.0 6

2 ด.ญ. ณฐัณิชา  โถวประเสริฐ 80.5 7

3 ด.ช. ธรีชั  วรกิจเจริญผล 79.0 9

4 ด.ช. ศกัย์ศรณ์  จกัราพงษ์ 77.5 12

5 ด.ช. ภทัรกร  หาญส าฤทธิผ์ล 76.0 15

6 ด.ญ. ชาลิสา  นาคประกอบ 73.0 18

7 ด.ญ. พณิชา  ปวรางกรู 72.0 21

8 ด.ช. ปรานต์วิทย์  ชยัภวูภทัร 69.5 27

9 ด.ญ. อัคริมา  จงวัฒนาไพศาล 69.0 29

10 ด.ญ. ปณิกา  อุ่นอบ 68.5 30

11 ด.ญ. ปพิชญาณฏัฐ์  คิมนารกัษ์ 67.5 32

12 ด.ช. ภวูนตัถ์  เนยีมหลวง 65.5 36

13 ด.ญ. ญาณิศา  ลิมปวัฒนภมูิ เรียกส ารอง

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 162 คน : รับ 36 คน

คะแนนสอบสูงสุด 90

คะแนนสอบต่ าสุด 65.5

รายชื่อนักเรยีนที่เรยีนพิเศษกับครตุู่ยสอบผ่าน มธัยมปีที่ 1 ปี 2559

โครงการ Gifted และ English Program (EP)

โครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ ESC



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ คะแนน125 สอบได้เป็นล าดบัที่

1 ด.ช. คงสหัส  วงศ์จินดานนท์ 102.5 1

2 ด.ช. อธิคม  เฉียงตะวัน 96.5 4

3 ด.ช. อนพัทย์  กิจสามารถ 95.5 5

4 ด.ช. ณภทัร์  ชะนะกลุ 93.0 7

5 ด.ญ. อมิตา  ปฏิมาประกร 89.0 13

6 ด.ญ. ธารทิพย์  หอมทอง 88.0 15

7 ด.ช. สิทธิเดช  ศิวะยุทธกิจ 81.5 23

8 ด.ญ. กฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์ 81.5 24

9 ด.ช. พิจกัษณ์  วณิชยากร 79.0 28

10 ด.ช. พัชรพล  ธปูประสม 78.5 29

11 ด.ช. พิทยวัฒน์  หอมสุวรรณ 78.5 31

12 ด.ช. ชลรติ  อ านวยชยั เรียกส ารอง

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 251 คน : รับ 36 คน

คะแนนสอบสูงสุด 102.5

คะแนนสอบต่ าสุด 76.5

โครงการห้องเรยีนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ MSEP



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ คะแนน100 สอบได้เป็นล าดบัที่

1 ด.ญ. สุชาพิชญ์  กล่ันกล้า 80.0 1

2 ด.ญ. ภณัฑิรา  ลิมปรงัษี 78.5 4

3 ด.ช. นิพิฐพนธ์  คุตตะศิริสุข 77.5 5

4 ด.ช. นนธนชั  เตปนัวงศ์ 75.5 7

5 ด.ญ. รวิสรา  ไชยรตัน์ 74.0 11

6 ด.ญ. ธญัรมย์  อวเกยีรติ 73.0 12

7 ด.ญ. แพรนนัท์  บญุเล่ียม 72.5 13

8 ด.ช. พิสิฐพงศ์  แก้วธญัญานกุลู 72.5 14

9 ด.ญ. ณฐักานต์  ถาวรวิสุทธิกลุ 72.0 17

10 ด.ญ. อัญญา  ต้องประสิทธิ์ 71.0 21

11 ด.ญ. พิมพ์อร  เจริญกลุ 69.5 28

12 ด.ญ. นภธรา  รจุิรากลุธร 68.5 32

13 ด.ช. นพณฐั   ภู่วโรดม 68.0 34

14 ด.ญ. ณฐัธิดา  โถวประเสริฐ 68.0 36

15 ด.ญ. บวรรตัน์  สุนทรส 67.5 37

16 ด.ญ. ณภทัร  พิพัฒน์ปทัมา 67.5 38

17 ด.ญ. พัทธนนัท์  ปรดีพีร้อมพันธุ์ 67.5 39

18 ด.ช. จิรฏัฐ์  มหศรแีสงเพชร 67.0 41

19 ด.ญ. ศรณัย์ภทัร  ศรสัีงวาลย์ 67.0 42

20 ด.ช. กนล  มงคลปทมุรตัน์ 65.5 49

21 ด.ญ. ดษุติา  ไทยประยูร 65.0 50

22 ด.ช. กฤษติธ ี โชติคราม 65.0 51

23 ด.ช. วีวริทธิ ์ โพธิมนตร์ตรา 64.5 52

24 ด.ช. ชดัชาญ  ทรพัย์สนามวงศ์ 64.5 55

25 ด.ช. ธนภมูิ  คุณมาศ 63.5 57

26 ด.ช. ศภุกร  คล้ายแก้ว 63.0 60

27 ด.ญ. บยุศร ี คงพานิช 62.5 62

28 ด.ช. วัฒกะ  ศิวะสนธิวัฒน์ 62.5 63

29 ด.ช. ธรีะชยุตม์  วรชาติธนะสาร 62.5 67

30 ด.ญ. นิชานนัท์  ล้ าวิริยะพันธ์ 62.5 68

31 ด.ญ. สุทธินนัท์  จนัทวานิช 62.0 70

32 ด.ช. ภคิน  คงอุดมสิน 61.5 73

33 ด.ญ. พิชชา  ปกัษี 61.0 75

34 ด.ช. ขวัญพัฒน์  ปริมสิริคุณาวุฒิ 61.0 76

โครงการ English Program



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ คะแนน100 สอบได้เป็นล าดบัที่

35 ด.ญ. พัฒน์นร ี พงษน์ุ่มกลุ 60.5 79

36 ด.ช. ก้องภพ  วัฒนจรญูโรจน์ 60.5 81

37 ด.ช. ธิติพัฒน์  ไชยากลุ 60.0 85

38 ด.ช. กฤษติธ ี อ่ิมวิเศษ 60.0 86

39 ด.ช. วสุพล  กิตติโสภาภรณ์ 59.5 89

40 ด.ช. เอ้ืออังกรู  อินทร์แหยม 59.5 90

41 ด.ญ. รภคัสตา  รชัตขจรกิจ 59.0 93

42 ด.ช. ศภุกิตต์ิ  วิชญานนท์ 59.0 98

43 ด.ช. กิตติพัฒน์  เงนิน าโชค 58.5 99

44 ด.ชง ภาคิน  พัชรเมธา 58.5 102

45 ด.ช. กฤษฎาธร  ผลิศกัดิ์ 58.0 105

46 ด.ญ. ชนิสรา  ลีลานนัท์ 58.0 109

47 ด.ช. ธิติวัฒน์  ฏิระวณิชย์กลุ 58.0 110

48 ด.ญ. ภคัธมีา  ภกัดสุีข 57.0 118

49 ด.ช. พุฒิธร  ชืน่ชม เรียกส ารอง

50 ด.ช. วรเมธ สัมฤทธิเ์ดชขจร เรียกส ารอง

51 ด.ญ. ณสิริ  ชะนะกลุ เรียกส ารอง

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 721 คน : รับ 120 คน

คะแนนสอบสูงสุด 80

คะแนนสอบต่ าสุด 57



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โครงการ ติดโรงเรียน

1 ด.ช. ธนโชติ  ท่างาม Gate สวนกหุลาบ

2 ด.ญ. ปารพิม  อัตตาหกลุ Gifted ที่ 36 สตรวิีทยา

3 ด.ญ. ญาณิน  จรรยงค์ EP ที่ 46 สตรวิีทยา

4 ด.ช. วรินทร  มากท้วม SMP โยธินบรูณะ

5 ด.ช. พิสิฐพงศ์  ปยิะปญัญามงคล SMP โยธินบรูณะ

6 ด.ช. พชรพล  วงศ์ซา SMP โยธินบรูณะ

7 ด.ญ. อาภากร  นพชาติสถิตย์ SMP โยธินบรูณะ

8 ด.ญ. กนกธนา  นพชาติสถิตย์ SMP โยธินบรูณะ

9 Mr. Chayonyut  Chinasot EP โยธินบรูณะ

10 Mr. Naran  Suzuki EP โยธินบรูณะ

11 Ms. Chayapha  Angsawothai EP โยธินบรูณะ

12 Mr. Natakorn  Suraratrungsri EP โยธินบรูณะ

13 Mr. Santad  Chunthong EP โยธินบรูณะ

14 Mr. Gun  Guntakamolpong EP โยธินบรูณะ

15 Ms. Roykaew  Withantirawat EP โยธินบรูณะ

16 Mr. Phasut  Nuangchamnong EP โยธินบรูณะ

17 Ms. Watcharaporn  Suetrong EP โยธินบรูณะ

18 Ms. Munin  Sangsinsub EP โยธินบรูณะ

19 Ms. Nichapat  Phongphanich EP โยธินบรูณะ

20 Ms. Nunthaphak Boripunt EP โยธินบรูณะ

21 Mr. Patrick  Jewyam EP โยธินบรูณะ

22 Mr. Anak  Ayudhya EP โยธินบรูณะ

23 Ms. Boonyada  Srisakdi EP โยธินบรูณะ

24 Ms. Boonbundarn  Srisakdi EP โยธินบรูณะ

25 Mr. Yanakorn  Chanboonmi EP โยธินบรูณะ

26 Ms. Chanikarn  Jeamvongsa EP โยธินบรูณะ

27 Ms. Manyavee  Limamapar EP โยธินบรูณะ

28 ด.ช. ธนบด ี บณัฑิตสกลุ Gifted หอวัง

29 ด.ช. ชยกร  คณารกัษสั์นติ Gifted หอวัง

โครงการ Gifted&EP โรงเรยีนอ่ืนๆ



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โครงการ ติดโรงเรียน

30 ด.ช. พชรพล  บณุยโชติมา Gifted ที่ 14 เทพศิรินทร์

31 ด.ช. ดนย์  เกตุแก้ว MEP ที่ 12 เทพศิรินทร์

32 ด.ญ. อันนา  เอกทกัษณิ Gifted บดินทร์เดชาฯ

33 ด.ช. รฐักรณ์  บญุพา SM สวนกหุลาบนนทบรุี

34 ด.ช. สรณวรรธ  พิชยัรณรงค์สงคราม MEP สวนกหุลาบนนทบรุี

35 ด.ช. ชานนท์  คชารตัน์ EP สตรวิีทยา 2

36 ด.ช. ปรามินทร์  เบ็ญมินทร์ EP สตรวิีทยา 2

37 ด.ช. ภาสวิชญ์  สัยยะสิทธิพ์านิช EP สตรวิีทยา 2

38 ด.ช. ณฐพล  ภู่กิตติวรางกรู EP สตรวิีทยา 2

39 ด.ญ. ณิชา  วัฒนาชยัยงกลุ EP สตรวิีทยา 2

40 ด.ญ. ญาณิศา  งามแก้ว EP สตรวิีทยา 2

41 ด.ช. สิรพัชร์  ศลีสังวาลย์ Gifted ศรอียุธยาฯ

42 ด.ช. กลุพิธาน์  พลหงษ์ Gifted ศรอียุธยาฯ

43 ด.ช. ณฐัพงษ ์ ชืน่สุขประสงค์ Gifted ศรอียุธยาฯ

44 ด.ญ. ถิรดา  นกอยู่ Gifted ศรอียุธยาฯ

45 ด.ญ. ฐิตาชญา  พานิชการ Gifted ศรอียุธยาฯ

46 ด.ญ. รญัชนา  หนกัแน่น EP ศรอียุธยาฯ

47 ด.ช. ปวเรศวฐ์  ลีละพณิชย์ Gifted สุรศกัดิม์นตรี

48 ด.ญ. บวรรตัน์  บญุยืน Gifted สุรศกัดิม์นตรี

49 ด.ญ. พิมพ์วิภา  ราตรี Gifted สุรศกัดิม์นตรี

50 ด.ช. กฤตณฐั  ปณุณโอภาส Gifted สุรศกัดิม์นตรี

51 ด.ญ. ธาริณี สิทธิสุข Gifted สวนกหุลาบรงัสิต

52 ด.ญ. ญาณิศา  ลิมปวัฒนภมูิ Gifted สายปญัญา

53 ด.ญ. รตันากร  เถาชาลีย์ Gifted สายปญัญา

54 ด.ญ. ภารด ี เตชะมโนดม Gifted สายปญัญา

55 ด.ญ. พิมพ์มาดา  มมีซูอ Gifted สายปญัญา

56 ด.ญ. ณิชาภา  ฉายะโอภาส Gifted สายน้ าผ้ึง

57 ด.ญ. เอม วัตตะริยะ Gifted สายน้ าผ้ึง

58 ด.ญ. รตันากร  เถาชาลีย์ Gifted สายน้ าผ้ึง

59 ด.ช. กฤติน  ปรดีาพันธุ์ Gifted นครปฐม

โครงการ Gifted&EP โรงเรยีนอ่ืนๆ



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ ล าดบัที่สอบได้

1 เด็กหญิงนิชานนท์ ล้ าวิริยะพันธ์ 5

2 เด็กชายคงสหัส วงศ์จิดานนท์ 11

3 เด็กชายธนโชติ ท่างาม 15

4 เด็กชายพีรวิชญ์ อินวงษ์ 22

5 เด็กหญิงอรณชัชา รุง่โรจน์วุฒิพงศ์ 53

6 เด็กชายชดัชาญ ทรพัย์สมานวงศ์ 62

7 เด็กหญิงอมิตา ปฏิมาประกร 73

8 เด็กหญิงณฏัฐิรา ลาภพณิชพูลผล 79

9 เด็กหญิงพิมพ์อร เจริญกลุ 82

10 เด็กชายปรานต์วิทย์ ชยัภวูภทัร 82

11 เด็กชายเอ้ืออังกรู อินทร์แหยม ส2

12 เด็กหญิงกชพร ด ารงวัฒนกลุ ส2

13 เด็กชายนินนาท แววอาราม ส6

14 เด็กหญิงญาดา ปวีณชยั ส17

15 เด็กหญิงณฐัวรา สัณหจริยา ส18

16 เด็กชายวีวริทธิ ์โพธิม์นัต์ตรา ส20

17 เด็กหญิงธาริณ ีสิทธิสุข ส24

18 เด็กชายสิทธิเดช ศิวะยุทธกิจ ส57

19 เด็กหญิงรินรดา มแีก้ว ส70

20 เด็กชายก้องภพ วัฒนจรญูโรจน์ ส74

21 เด็กชายพิสิฐพงศ์ ปยิะปญัญามงคล ส90

22 เด็กชายรฐักรณ์ บญุพา ส103

จฬุาภรณราชวิทยาลัย ชลบรุี

23 เด็กชายธรีะชยุตม์ วรชาติธนะสาร 37

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

1 เด็กหญิงภทัราพร พรสวัสดิ์ หลักสูตรปกติ

2 เด็กชายกนัตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ หลักสูตรปกติ

3 เด็กชายถิรวัฒน์ โพธิตุ่์น หลักสูตรปกติ

4 เด็กชายกญัจน์ จนัทร์แสงสุก หลักสูตรปกติ

5 เด็กชายพิสรลั เลิศปญัญาโรจน์ โครงการEPTS

6 เด็กชายพีรวิชญ์ อินวงษ์ โครงการEPTS

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)

1 เด็กชายนนธนชั เตปนัวงศ์

2 เด็กชายกนล มงคลปทมุรตัน์

3 เด็กหญิงอัญญา ต้องประสิทธิ์

4 เด็กหญิงณภทัร พิพัฒน์ปทัมา

5 เด็กหญิงอรณชัชา รุง่โรจน์วุฒิพงศ์

6 เด็กชายธนบด ีบณัฑิตสกลุ

7 เด็กหญิงนภฐั พุทธารี

8 เด็กชายศภุณฐั ปานพรหมอินทร์

9 เด็กชายกวี  วรวัฒน์

10 เด็กชายเอก  วรวัฒน์

มธัยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร(วัดพระศร)ี

1 ด.ช.กฤษติธ ี โชติคราม ล าดบัที่ 2

2 ด.ญ.นนัทิภคัค์  หิรญัวิศิษฎ์ ล าดบัที่ 31

3 ด.ญ.ธญัรมย์  อวเกยีรติ ล าดบัที่ 32

4 ด.ช.ชยกร  คณารกัษสั์นติ ล าดบัที่ 38

5 ด.ญ.ธาริณี  สิทธิสุข ล าดบัที่ 55

6 ด.ช.ณฐกร  สุรรตัน์รงัษี ล าดบัที่ 105

7 ด.ช.กฤษฏ์  นิติวรการ ล าดบัที่ 138

8 ด.ช.จิตรบริพรรดิ ์ เค้ากล้า ล าดบัที่ 159

9 ด.ญ.ปญัญตา  พ่ึงสว่าง ล าดบัที่ 178

10 ด.ช.ภาสวิชญ์  สัยยะสิทธิพ์านิช ส ารอง ที่ 9

11 ด.ช.อริย์ธชั  พิพัฒน์ภานกุลู ส ารอง ที่ 14

12 ด.ช.ก้องภพ  วัฒนจรญูโรจน์ ส ารอง ที่ 15

13 ด.ญ. ณิชารย์ี  นิทรพัย์ ส ารอง ที่ 25

โรงเรยีน สาธิต ต่างๆ



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

1 ด.ช. อธิคม  เฉียงตะวัน

2 ด.ญ. ชยาภา  อังสโวทยั

3 ด.ช. วรินทร  มากท้วม

4 ด.ญ. นนัทนชั  กรงุศรเีมอืง

5 ด.ญ. มนุินท์  แสงสินทรพัย์

6 ด.ญ. ร้อยแก้ว  วิธานติรวัฒน์

7 ด.ญ. พริมา  กล่ินสุคนธ์

8 ด.ญ. อภิญญา  โควสุภทัร

9 ด.ช. นนทพัทธ์  โพธิสาร

10 ด.ญ. กลิุสรา  มหานกุลู

11 ด.ช. พิชญตุม์  เมธทีศันย์ี

12 ด.ช. ธนธรณ  เปีย่มวิไล

13 ด.ช. พีรดนย์  วิภติัภมูิประเทศ

14 ด.ช. จิรสิน  สุขเอม

15 ด.ญ. ชฎารตัน์  ต้ังภาคภมูิ

16 ด.ช. วันฟา้ใส  ใจจง

17 ด.ช. กิตติธชั  นชุบางเคียน

18 ด.ญ. ญาณิศา  ตันทวีวงศ์

19 ด.ญ. ธญัรตัน์  คฤหวาณิช

โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม)



20 ด.ช. ดลย์  เกตุแก้ว

21 ด.ช. นนทพัทธ์  โพธิสาร

22 ด.ญ. กลิุสรา  มหานกุลู

23 ด.ช. ธรีดนย์  จารวัุฒน์

24 ด.ญ. นญัรลัฬ ์ อ านวยพรศรี

25 ด.ช. วรินทร  มากท้วม

26 ด.ญ. รกัษติา  ถ่ินสิริพัฒนกิจ

27 ด.ญ. ปพิชญาณฏัฐ์  คิมนารกัษ์

28 ด.ญ. ณฐัวรา  สัณหจริยา

29 ด.ญ. พัฒน์นร ี พงษน์ุ่มกลุ

30 ด.ช. พุฒิธร  ชืน่ชม

31 ด.ญ. ชฎารตัน์  ต้ังภาคภมูิ

32 ด.ช. ธนวิน  คมวงษเ์ทพ

33 ด.ญ. อัคริมา  จงวัฒนาไพศาล

34 ด.ญ. พลอยนบัพัน  ขนัทอง

35 ด.ญ. พริมา  กล่ินสุคนธ์

36 ด.ญ. อาภากร  นพชาติสถิตย์

37 ด.ช. นรวิชญ์  อาภาประเทอืง

38 ด.ญ. ปยิวรรณ  หมอนชเูกตุ

39 ด.ช. พิทยวัฒน์  หอมสุวรรณ

40 ด.ญ. พิมพ์วิภา  ราตรี

41 ด.ช. ธิติวัฒน์  ฏิระวณิชย์กลุ

42 ด.ช. พัชรพล  ธปูประสม

43 ด.ญ. บวรรตัน์  บญุยืน

44 ด.ญ. ณภทัรา  มกุดามณี

45 ด.ญ. จิดาภา  มลูแก้ว

46 ด.ช. กิติกมล  ตรมีิ่งมิตร

47 ด.ช. อนาวิล  สายทอง

48 ด.ญ. ชยาภา  อังสโวทยั

49 ด.ช. ณภทัร  โภคะอุดมทรพัย์

50 ด.ช. กนกธนา  นพชาติสถิตย์

51 ด.ช. เจตนิพัทธ์  พานทอง

52 ด.ช. พีรพัสร์  อุดมกิจชยัวัฒน์

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (Gifted English Program)


