
ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ คะแนน125 สอบได้เป็นล าดบัที่

1 ด.ช. สุขจิต ไชยวงศ์ 100.2143 1

2 ด.ช. ภาสวุฒิ ณนคร 86.7143 5

3 ด.ช. ฐิติวัชร์ จนัทรคณาพัฒน์ 81.0000 8

4 ด.ช. ภรูิ กสุลางกรูวัฒน์ 77.9286 11

5 ด.ช. ปณัณธร ขจสีวัสดิการ 74.6429 15

6 ด.ญ. กลุธิดา ล้ิมศิริเศรษฐกลุ 73.8571 16

7 ด.ญ. ณิชา ศรธีนาอุทยักร 73.0714 17

8 ด.ช. พนธิตร แพแสง 72.0714 19

9 ด.ญ. พิชชาภา ตราบชัว่กลัปาว์ 70.2143 28

10 ด.ญ. กลุนิษฐ์ พ้ืนพรหม 65.1429 32

11 ด.ญ. นรารฏัฐ์ สุนทรพะลิน 63.0714 ส ารองที่ 3

12 ด.ญ. ภทัรยีา จงอุดมสุข 62.7857 ส ารองที่ 4

13 ด.ช. กิตติภณ อมรประเสริฐกิจ 61.7143 ส ารองที่ 9

14 ด.ญ. ศกลภทัร อินพานิช 61.3571 ส ารองที่ 11

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 180 คน : รับ 36 คน

คะแนนสอบสูงสุด 100.2143

คะแนนสอบต่ าสุด 64.5714

รายชื่อนักเรยีนที่เรยีนพิเศษกับครตุู่ยสอบผ่าน มธัยมปีที่ 1 ปี 2560

โครงการ Gifted และ English Program (EP)

โครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ ESC



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ คะแนน125 สอบได้เป็นล าดบัที่

1 ด.ช. ตฤณ ศรวีราหกลุ 102.1429 2

2 ด.ช. ณฏัฐกิตต์ิ แซโ่งว้ 91.0714 8

3 ด.ญ. ณภทัร พัชรเมธา 89.4286 10

4 ด.ช. กฤตภาส รตันเวสส์ 88.8571 11

5 ด.ช. อิทธิพัทธ์ สนธิรอต 83.5000 16

6 ด.ช. กิตติธชั ชวิีนวรรกัษ์ 76.3571 25

7 ด.ช. สุวพัชร ทรพัย์เจริญ 75.7143 28

8 ด.ช. ปยิวัฒน์ งว้นจินดา 73.6429 35

9 ด.ช. กิจพินฐั ข าวงษ์ 69.1429 ส ารองที่ 7

10 ด.ญ. ธญัชนก พินิจจิตรสมทุร 67.5000 ส ารองที่ 11

11 ด.ช. ณฐัชนนท์ ชยัสวัสดิ์ 66.3571 ส ารองที่ 14

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 250 คน : รับ 36 คน

คะแนนสอบสูงสุด 102.7143

คะแนนสอบต่ าสุด 73.1429

โครงการห้องเรยีนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ MSEP



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ คะแนน100 สอบได้เป็นล าดบัที่

1 ด.ช. พชร เพชรโชติ 81 6

2 ด.ญ. ชติุกาญจน์ มณฑาพันธุ์ 80 8

3 ด.ช. คณาพงษ ์ ค าชมุ 79 9

4 ด.ช. ฆนากร  สุขเอ่ียม 79 10

5 ด.ญ. ณฐันิชา โอสถานนัต์กลุ 79 11

6 ด.ช. ชนกนนัท์ ตันโชติกลุ 77 12

7 ด.ญ. กลัยา กองค า 76 16

8 ด.ช. ภรูิณฐั บรูณรชัดา 73 27

9 ด.ช. ณฐัภทัร รตัน์ธนารกัษ์ 73 32

10 ด.ญ สาธิตา สุวรรณศิริ 72 33

11 ด.ช. สุนิธิ ครสุารพิศิฐ 72 35

12 ด.ช. ศภุกร อัคคะพู 72 36

13 ด.ญ. ณฐัวรา พงษท์องเจริญ 71 39

14 ด.ช. ธธีชั ธ ารงลักษณ์ 70 43

15 ด.ญ. วริศรา เกตุพันธ์ 69 74

16 ด.ญ. นภสัรพี ศิรามงัคลานนท์ 68 58

17 ด.ญ. จิรชยา นารตัน์ 68 59

18 ด.ช. สิปปภาส ลาภงัยะวิทย์ 67 62

19 ด.ช. วิภษูติ เชยีงทอง 67 63

20 ด.ข. นนัทิศ เลิศบณัฑิตกลุ 67 65

21 ด.ญ. นฤปวรรต์ เบ็ญจอิสินทร 67 66

22 ด.ญ. สุขสราญ สุขฤทธิ์ 66 68

23 ด.ญ. วิชชกานต์ ก าลังหาญ 66 70

24 ด.ญ. นพรดา สุวรรณนรุกัษ์ 65 76

25 ด.ช. อินทชั ศราธพันธุ์ 63 80

26 ด.ช. ธรรมชาติ ไทยสุวรรณ 63 81

27 ด.ช. ณฏัฐ์ แกล้วกล้า 63 86

28 ด.ญ. ชลลดา เคลือวิจิตร 62 93

29 ด.ช. กิตติทตั สายสกลุศรี 61 100

30 ด.ช. กานท์พิพัฒ โพธิวิ์จิตร 61 101

โครงการ English Program



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ คะแนน100 สอบได้เป็นล าดบัที่

31 ด.ญ. ณฏัฐณิชา ม่วงวรรกัษ์ 61 102

32 ด.ญ. ชติุกาญจน์ ฤทธิป์ระสิทธิช์ยั 61 103

33 ด.ช. คามิน ไชยภฎั 60 105

34 ด.ญ. ณฐัณิชา ตีรถานนท์ 60 107

35 ด.ญ. สมิตา ฉตัรบริรกัษ์ 60 109

36 ด.ญ. วิรดา ไกรศกัดาวัฒน์ 59.0 ส ารองที่ 1

37 ด.ญ. ธวัลรตัน์ บากบั่น 59.0 ส ารองที่ 2

38 ด.ช. วิชชาภทัร จินดานาถ 59.0 ส ารองที่ 6

39 ด.ญ. สิริยากร ดษุฎกีลุชยั 58.0 ส ารองที่ 8

40 ด.ช. ณฐัคณิน กนัเกตุ 58.0 ส ารองที่ 9

41 ด.ญ. ปรญีารตัน์ อยู่พลอยงาม 58.0 ส ารองที่ 12

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 679 คน : รับ 120 คน

คะแนนสอบสูงสุด 86

คะแนนสอบต่ าสุด 59



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โครงการ ติดโรงเรียน

1 ด.ช. กฤตัชญ์ ทศวงศ์ชาย Gate สวนกหุลาบ

2 ด.ช. วิชญ์ มลูสาร Gate สวนกหุลาบ

3 ด.ช. ปณฐั สุวรรณสิงห์ EP สวนกหุลาบ

4 ด.ญ. สาริศา ชยักมลสิทธิ์ EP สตรวิีทยา

5 ด.ญ. พรพิมล รจุิระปราการ EP สตรวิีทยา

6 ด.ญ. ถนอมบงกช อนสุรณ์พาณิชย์ EP สตรวิีทยา

7 ด.ญ. กลุภวัต ภวัตกลุ EP สตรวิีทยา

8 ด.ช. ปเีตอร์ ปถัวีเสถียร SMP โยธินบรูณะ

9 ด.ช. ณฐัศกัดิ ์บญุลือ SMP โยธินบรูณะ

10 ด.ญ. ณฏัฐา สุขมงคล SMP โยธินบรูณะ

11 ด.ช. สรรพทรง ทรพัย์หิรญั SMP โยธินบรูณะ

12 ด.ญ. เชิญขวัญ เจยีมวงษา SMP โยธินบรูณะ

13 ด.ญ. ตันหยง วัฒนาอาษากิจ SMP โยธินบรูณะ

14 ด.ช. จกัรภทัร  วุฒิไชยกลุ SMP โยธินบรูณะ

15 Ms. Pawarisa Munjitjuntra EP โยธินบรูณะ

16 Ms. Kamonchat Charaschimpleekul EP โยธินบรูณะ

17 Mr. Potsawee Pullarb EP โยธินบรูณะ

18 Mr. Thanabodee Charoenvuttitham EP โยธินบรูณะ

19 Ms. Purichaya Jumroonvat EP โยธินบรูณะ

20 Ms. Pimkant Pigulhom EP โยธินบรูณะ

21 Mr. Waritnun Punmanee EP โยธินบรูณะ

22 Ms. Punnaporn Changkamol EP โยธินบรูณะ

23 Ms. Thanchida Thasanakosol EP โยธินบรูณะ

24 Mr. Thatchapol Charoennilphan EP โยธินบรูณะ

25 ด.ญ. ภทัทิยา ต้ังสกลุย่ิงเจริญ Gifted หอวัง

26 ด.ช. อิงควัต วิชยัลักขรา Gifted หอวัง

27 ด.ญ. ศศิพัชร์ รงัษวีงศ์ Gifted หอวัง

28 ด.ช. สุประวีณ์ ตัญญาสิทธิ์ Gifted หอวัง

29 ด.ญ. รวิสรา พุฒาพิทกัษ์ Gifted หอวัง

30 ด.ญ. มนรตา มณไีพโรจน์ Gifted หอวัง

โครงการ Gifted&EP โรงเรยีนอ่ืนๆ



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ โครงการ ติดโรงเรียน

31 ด.ญ. กวิสรา เกื้อกลูศาสนกิจ Gifted สตรนีนทบรุี

32 ด.ญ. ณฐัวรรณธ์ พิมพ์แสง EP สตรนีนทบรุี

33 ด.ญ. พรรษธาร เทยีงดาห์ Gifted บดินทร์เดชาฯ 2

34 ด.ช. อริญชย์   กิตติวัฒนางกรู Gifted ศรอียุธยาฯ

35 ด.ช. ศภุกฤต โชตินพรตัน์ภทัร Gifted ศรอียุธยาฯ

36 ด.ช. กิตติภมูิ วงศ์ษา Gifted ศรอียุธยาฯ

37 ด.ญ. นนัท์นภสั พินิจเวชการ Gifted ศรอียุธยาฯ

38 ด.ญ. พรรณษมล สืบอาทะ Gifted ศรอียุธยาฯ

39 ด.ญ. นนัท์นภสั งามวิไลศิริวงศ์ EP ศรอียุธยาฯ

40 ด.ญ. กนัต์นลิน เกตุคุ้มภยั EP ศรอียุธยาฯ

41 ด.ญ. อิงสรวง แกล้วทนง EP ศรอียุธยาฯ

42 ด.ช. ศิวรรษ เวชสว่าง GEP สุรศกัดิม์นตรี

43 ด.ช. จิรณฐั ไพทกีลุ GEP สุรศกัดิม์นตรี

44 ด.ญ. ชาครยีา จนัทร์ต้อย GEP สุรศกัดิม์นตรี

45 ด.ช. ศภุณฏัฐ์ ธนพรโพธิ์ GEP สุรศกัดิม์นตรี

46 ด.ช. ศตวรรษ เทยีมเพ็ง GEP สุรศกัดิม์นตรี

47 ด.ช. ขวัญชาติ ทิพย์ดวง GEP สุรศกัดิม์นตรี

48 ด.ญ. จิดาภา โตเจริญ EP ฤทธิยะวรรณาลัย

49 ด.ญ. ณฐัธยาน์  พิทกัษผ์ล Gifted สายปญัญา

50 ด.ญ. กนกเกตุ เลาห์ทวี SMSIP สายน้ าผ้ึง

51 ด.ช. สิรภพ  สุภาพเจริญกิจ MEP ราชวินิตบางแก้ว

52 ด.ญ. พิริยาพร วีรไวยะคุปต์ สาธิต ม.ธรรมศาสตร์

53 ด.ญ. ปณิดา แปน้อุดม สาธิต ม.ธรรมศาสตร์

54 ด.ญ. อรอินทุ์ ด ารงพงษ์ สาธิต ม.ธรรมศาสตร์

55 ด.ช. ปณัณ์วีร์ พงษอ่ิ์ม สาธิต ม.ธรรมศาสตร์

56 ด.ช. เนธาร ปานสกณุ สาธิต ม.ธรรมศาสตร์

57 ด.ญ. ศานตมล รงัสิพราหมณกลุ สาธิต ม.ธรรมศาสตร์

58 ด.ญ. มนต์สิชา มณไีพโรจน์ สาธิต ม.ธรรมศาสตร์

59

60

โครงการ Gifted&EP โรงเรยีนอ่ืนๆ



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

1 ด.ช. ตฤณ ศรวีราหกลุ แฮม แสงโสม หลักสูตรปกติ

2 ด.ช. กฤตภาส รตันเวสส์ ทะเล แสงโสม หลักสูตรปกติ

3 ด.ช. ภาสวุฒิ ณ นคร เอเธนส์ ประชานิเวศน์ หลักสูตรปกติ

4 ด.ช. ณฏัฐกิตต์ิ แซโ่งว้ แพลน สาธิตเกษตรฯ หลักสูตรปกติ

5 ด.ช. วิชญ์ มลูสาร โอม ประชานิเวศน์ หลักสูตรปกติ

6 ด.ญ. กลุธิดา ล้ิมศิริเศรษฐกลุ เกรซ พญาไท หลักสูตรปกติ *ส ารองล าดบัที่ 5

7 ด.ญ. มนรตา มณไีพโรจน์ โครงการEPTS

8 ด.ญ. จิภสัสร เล้าลือชยั โครงการEPTS

สาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

1 ด.ญ. ณฐันิชา โอสถานนัต์กลุ

2 ด.ช. อิทธิพัทธ์ สนธิรอต

3 ด.ช. ภรูิ กสุรางกรูวัฒน์

4 ด.ช. ณฐัภทัร รตัน์ธนารกัษ์

5 ด.ช. ตฤณ ศรวีราหกลุ

6 ด.ช. กฤตภาส รตันเวสส์

มธัยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร(วัดพระศร)ี

1 ด.ช.กฤตภาส รตันเวสส์ ล าดบัที่ 1

2 ด.ช.อิทธิพัทธ์ สนธิรอต ล าดบัที่ 22

3 ด.ญ.วริศรา เกตุพันธ์ ล าดบัที่ 41

4 ด.ช.ณฐัคณิน กนัเกตุ ล าดบัที่ 52

5 ด.ญ.นภสัรพี ศิรามงัคลานนท์ ล าดบัที่ 53

6 ด.ญ.ณฏัฐณิชา ม่วงวรรกัษ์ ล าดบัที่ 54

7 ด.ช.กนัตณฐั จลุละทรพัย์ ล าดบัที่ 56

8 ด.ญ.ภทัทิยา ต้ังสกลุย่ิงเจริญ ล าดบัที่ 60

9 ด.ช.ปเีตอร์ ปถัวีเสถียร ล าดบัที่ 69

10 ด.ญ.นรารฏัฐ์ สุนทรพะลิน ล าดบัที่ 75

11 ด.ญ.สุขสราญ สุชฤทธิ์ ล าดบัที่ 83

12 ด.ญ.ชติุกาญจน์ ฤทธิป์ระสิทธิช์ยั ล าดบัที่ 92

13 ด.ญ.ธญัญสรณ์ มนุินทร์นิมิตต์ ล าดบัที่ 102

14 ด.ช.กานทิพพัฒ โพธิวิ์จิตร ล าดบัที่ 124

15 ด.ช.สิรวิชญ์ รตันาธรรมวัฒน์ ล าดบัที่ 140

โรงเรยีน สาธิต ต่างๆ



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ

16 ด.ญ.ณชัชา สงวนพงษ์ ล าดบัที่ 148

17 ด.ญ.ชติุมา ต้ังศรตีะนยั ล าดบัที่ 149

18 ด.ญ.ภคัชญัญา สิทธิสาร ล าดบัที่ 180

19 ด.ญ.จิภสัสร เล้าลือชยั ส ารอง ที่ 7

20 ด.ญ.วรินธร พุทธรกัษา ส ารอง ที่ 9

21 ด.ช.ณฏัฐ์ แกล้วกล้า ส ารอง ที่ 13

22 ด.ญ.ศศิพัชร์ รงัษวีงศ์ ส ารอง ที่ 21

23 ด.ญ.พรรณภสัสา สมสกลุ ส ารอง ที่ 25

24 ด.ช.นิธิศ นิมิตโชตินยั ส ารอง ที่ 26

25 ด.ญ.ณฏัฐา สุขมงคล ส ารอง ที่ 32

26 ด.ญ.จิรชยา นารตัน์ ส ารอง ที่ 35



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ

1 ด.ช. ณฎัชนนท์ ชยัสวัสดิ์ ประชานิเวศน์

2 ด.ช. ภาสวุฒิ ณ นคร ประชานิเวศน์

3 ด.ช. วิชญ์ มลูสาร ประชานิเวศน์

4 ด.ช. กิจพินฐั ข าวงษ์ พญาไท

5 ด.ช. ศกลภทัร อินพานิช สารสาสน์ฯบางบวัทอง

6 ด.ช. ฐิติวัชร์ จนัทรคณาพัฒน์ สารสาสน์ฯราชพฤกษ์

7 ด.ญ. ณิชา ศรธีนาอุทยักร เซนต์ฟรงัซสีเซเวียร์ ส ารอง 15

8 ด.ญ. ณฏัฐณิชา ม่วงวรรกัษ์ อรรถมิตร ส ารอง 20

9 ด.ญ. ธญัชนก พินิจจิตรสมทุร ฤทธิยะวรรณาลัย ส ารอง 41

10 ด.ช. ณฏัฐพล อยู่รุง่ เซนต์ฟรงัซสีเซเวียร์ ส ารอง 54

11 ด.ช. ปยิวัฒน์ งว้นจินดา อนบุาลนนทบรุี ส ารอง 66

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

1 ด.ญ. จิดาภา โตเจริญ

2 ด.ญ. ณฏัฐา แก้วหิรญั

3 ด.ญ. ชมบญุ สุขช่วย

4 ด.ญ. ณิชารย์ี วายุภาพ

5 ด.ญ. ปวริศา มั่นจิตจนัทรา

6 ด.ช. อัครชั ดวงบปุผา

7 ด.ญ. พิมพ์ธิตา ผาพิมพ์

8 ด.ญ. พิมพ์ฌามา ผาพิมพ์

9 ด.ญ. ณฐัวรรณธ์ พิมพ์แสง

10 ด.ญ. กรชนก ดวงบญุช่วย

11 ด.ญ. ตันหยง วัฒนาอาษากิจ

12 ด.ญ. ชติุกาญจน์ มณฑาพันธุ์

โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม)



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกลุ

1 ด.ช. รจุิพงษ ์แพเสือ

2 ด.ญ. วิภาวี เฉียงตะวัน

3 ด.ญ. ร้อยแก้ว เปล่ียนบ ารงุ

4 ด.ญ. พิชชาพร สุขสมนิรนัดร

5 ด.ญ. ภทัรนนัท์ แต่ดลุยสาธิต

6 ด.ช. ณฐชนก ชยัวิริยะพงศ์

7 ด.ญ. ปณัณวีร์ นามวงษา

8 ด.ญ. รินรดา แดงสกลุ

9 ด.ญ. รินรด ีแดงสกลุ

10 ด.ญ. พิมพ์ธิตา ผาพิมพ์

11 ด.ญ. พิมพ์ฌามา ผาพิมพ์

12 ด.ญ. กรชนก ดวงบญุช่วย

13 ด.ญ. กมลฉตัร จรสัฉิมพลีกลุ

14 ด.ช. ชยพล ทรพัย์ฟเูกยีรติ

15 ด.ญ. ณิชารย์ี วายุภาพ

16 ด.ญ. ทกัษอร อุดมกิจชยัวัฒน์

17 ด.ญ. ปณัฑิสิน ีวรเดช

18 ด.ญ. ดลพร คงเจริญถ่ิน

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (Gifted English Program)

โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม)


