
ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน 100% สอบได้เป็น
1 ด.ช. ศิวัฒ เอ่ียมโสภานนท์ 72.3617 7
2 ด.ช. วชิระ เหมือนหยกสกุล 71.2456 11
3 ด.ญ. ลักษิกา เชือ้พันธุ์ 70.6617 15
4 ด.ญ. อภิชญา โพธิ์สิน 69.9787 8
5 ด.ญ. นันท์นภัส สิริจรัสวรรณ 69.6529 20
6 ด.ช. ธนดล ชินะโชติ 69.2441 22
7 ด.ช. นิธิศ ทับทอง 68.8059 24
8 ด.ช. ธนิก จงตระกูล 68.6073 26
9 ด.ญ. ภัทรพร ญาณกิตติ 68.4735 27
10 ด.ญ. ณภัทร จันทศรี 68.2779 28
11 ด.ช. ราชันย์ ปัญญาเกียรติคุณ 68.0154 31
12 ด.ช. ศุภวิชญ์ ณรงค์รัตน์ 67.8455 33
13 ด.ญ. พัชราวดี สีตะสิทธิ์ 67.7367 34
14 ด.ช. ภควัต รสิกวรรณ 67.1559 37
15 ด.ญ. ณัฐกฤตา อยู่บ ารุง 67.0111 39
16 ด.ญ. คณิศร เพียรอุดมกิจเลิศ 66.7147 42
17 ด.ช. จิรวัฒน์ อุทารกุล 66.4706 44
18 ด.ช. อัครวีร์ วีระประดิษฐ์ 65.9397 47
19 ด.ญ. ชัญณัท เจียรกุล 65.7610 48
20 ด.ช. กันตภณ เลีย้งมหาวงศ์ 65.4779 52
21 ด.ช. ธนัช คนศิลป์ 65.1566 54
22 ด.ช. จิรภัทร วิริยะพรเลิศ 65.0823 55
23 ด.ช. วสุพล รุ่งศิริ 64.8390 56
24 ด.ญ. อภสร จันทร 64.2676 66
25 ด.ญ. ดลพร  กรัยวิเชียร 63.9566 68
26 ด.ญ. บุลพร เลิศศักดิวิ์มาน 62.9978 73
27 ด.ญ. ทรงขวัญ เต็มพิมาย 62.9639 74
28 ด.ญ. ภัสสรลักษมิ ์เสริมผล 62.8823 77
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ประเภทนอก - ในพ้ืนที่บริการ

ม.1 ประเภทนอกพ้ืนที่บริการ



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน 100% สอบได้เป็น
29 ด.ช. ณัฐชนนท์ ปอแก้ว 62.7059 79
30 ด.ช. ภูดิท อ้ึงวานิช 62.7052 80
31 ด.ญ. ณัฏฐช์ญาดา เพ่ิมทรัพย์ 62.5317 81
32 ด.ช. ปลืม้ปิติ ผลผักแว่น 62.4802 84
33 ด.ญ. ชญานิษฐ ์แย้มจิตต์นิ่ม 62.4147 85
34 ด.ช. ต้นกล้า สังขินท์ 62.4052 86
35 ด.ช. สิรวิชญ์ สายแผลง 62.2809 89
36 ด.ญ. เมธาวี โรจนศิริวณิชย์ 62.1640 90
37 ด.ช. ณัฐพัชร์ เหล่ากาญจนอุดม 62.1493 92
38 ด.ช. ณัฐนนท์ การเดช 62.0897 93
39 ด.ญ. รสธรณ์ ตันติสิทธิกร 61.9154 95
40 ด.ช. อัครวัฒน์ ศิลา 61.8500 97
41 ด.ช. นิรัติศัย กสิวัตร์ 61.6838 100
42 ด.ช. ธนกฤต เที่ยงธรรม 61.6485 103
43 ด.ช. ณัฐชนน เรืองโชติวิทย์ 61.4853 104
44 ด.ช. สิรภพ ลัว้สมบูรณ์ 61.4633 105
45 ด.ช. คุณัชญ์ เปาอินทร์ 61.3890 107
46 ด.ช. ยศพัฒน์ ฤกษ์ใหญ่ 61.3014 110
47 ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีธรรมวงศ์ 60.8177 118
48 ด.ญ. ณิชา กิจพนาพร 60.7103 119
49 ด.ญ. ฐติารีย์ หว้ยหงษ์ทอง 60.6265 120
50 ด.ช.สิรภพ   จันทร์สาม
51 ด.ญ.กนธิชา   เล็กกระจ่าง
52 ด.ช.ธีร์ธวัช   สิทธิโอสถ
53 ด.ช.ภาณุพงศ์   เชาวนสวัสดิ์
54 ด.ญ.ปัณฑารีย์   ลิมปาภรณ์
55 ด.ญ.ธัญชนก   เมฆประเสริฐรัศมี
56 ด.ช.ภูบด ี  ฐติิภัค
57 ด.ญ.ชานิกานต์   ธรรมชอบ
58 ด.ญ.ปวริศา   รวมธารทอง
59 ด.ช.รัฐภูม ิ  รัตนโชติ
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ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน 100% สอบได้เป็น
60 ด.ญ.ณัฏฐนิชา   พระสงฆ์
61 ด.ช.ชวิศ   เกษมสันต์
62 ด.ญ. ศิวนาถ ค าแหง
63 ด.ญ. ปัณฑิตา ประทุม
64 ด.ญ. อติภา มนันสวานิช
65 ด.ช. ปพนวิชญ์ แจ่มเกาะ
66 ด.ญ ณภัทร รีชัยพิชิตกุล
67 ด.ช. คุณาสิน อยู่สุข
68 ด.ช. วุฒิพงษ์ กิตตินววิธ

จ านวนผู้มาสมคัรสอบ 649 คน คะแนนสูงสุด 78.9640
จ านวนผู้มาสอบ          549 คน (ขาด 70 คน) คะแนนต ่ำสุด 60.6265

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน 100% สอบได้เป็น
1 ด.ญ. ญาณิศา ธุวะนาคะ 60.4926 2
2 ด.ช. คณิน พิทยครรชิต 60.3221 4
3 ด.ญ. ธนาภา ค้าของ 60.2191 6
4 ด.ญ. นภัสสร พัวพันธุ์นิวัฒน์ 60.1684 7
5 ด.ญ. ภาพร เสนไสย 60.1647 8
6 ด.ญ. เบญญาภา ไชยค าภา 59.9596 9
7 ด.ญ. ชญานิศ บัณฑิต 59.8706 12
8 ด.ช. ธนภูมิ คุณรัตนปราการ 59.7816 14
9 ด.ญ. ภชิสา พันธุ์อุดม 59.3434 17
10 ด.ญ. ณิชาภัทร ยงค์วิบูลศิริ 59.2265 18
11 ด.ญ. ชนิกานต์ เอ่ียมละออ 59.1478 19
12 ด.ญ. วนิดา สถิตปัญญาสุข 59.0640 20
13 ด.ญ. ชนิกานต์ วัชรสินธุ์ 58.3640 21
14 ด.ช. สุรสิทธิ์ ชินวัตร 58.2000 23
15 ด.ช. พงศ์ปณต อัครวัชรางกูร 57.1757 27
16 ด.ช. พิชญาพงศ์ พชญธาดาพงศ์ 56.3140 31

ม.1 ประเภทในพ้ืนที่บริการ
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ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน 100% สอบได้เป็น
17 ด.ญ. น้ า คงสมบัติ 56.0765 34
18 ด.ญ. กันตา คงวัฒนานนท์ 56.0419 35
19 ด.ช. ฆัณณพ เกิดแย้ม 59.0081 36
20 ด.ช. แทนรัก แร่เงิน 55.9214 37
21 ด.ญ. นันทชพร ถาพรพาสี 55.4677 39
22 ด.ญ. ภาสินี บุญช่วยเหลือ 55.0125 43
23 ด.ญ. อธิชา ศรีพยัคฆ์ 54.5390 44
24 ด.ช. ชนาธิป โชติพานิช 54.1081 48
25 ด.ช. ภีมพศ คัมภีร์ 53.7963 50
26 ด.ช. กนกภพ เจิมจุติธรรม 53.6625 51
27 ด.ช. ธนกฤต โกวิชัย 53.4780 53
28 ด.ช. พชรพล น้อยสกุล 53.4014 54
29 ด.ช. อลงกต บุญยก 53.3882 55
30 ด.ญ. เบญจพร ค าภา 52.9000 58
31 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต คุณวุฒิปิติ 52.7956 59
32 ด.ช. ชวินธร มงคลนิมิตย่ิง 52.0662 62
33 ด.ช. วีรภัทร เพ้งหล้ง 52.0625 64
34 ด.ญ. พิชญาณี รัตนพจนารถ 52.0375 65
35 ด.ญ. ธัญจิรา ตันมณี 51.8000 68
36 ด.ช. ปรินทร์ เสวมนตรี 51.7573 69
37 ด.ญ. ชุติกาญจน์ หล้าวงษา 51.7199 70
38 ด.ญ. นภสร มุง่พาลชล 51.6125 71
39 ด.ญ. แพรว ปักษานนท์ 50.5713 79
40 ด.ช. ชัยธัช ยงสุวรรณ 49.9258 84
41 ด.ช. อัครวริษฐ ์วานิชานนต์ 49.5691 88
42 ด.ญ. วิภาวินี อารีประชาภิรมย์ 49.2544 90
43 ด.ญ. พิชชา ผดุงศัพท์ 49.0095 92
44 ด.ช. ภาสวุฒิ อุทธากิจ 48.9323 93
45 ด.ช. ชัชชัย ชัยชาญ 48.1125 100
46 ด.ญ. สุวรรณรจิต เสริมพัฒน์ 48.1074 101
47 ด.ช. ชนน ธรรมกุลางกูร 48.1073 102
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ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน 100% สอบได้เป็น
48 ด.ช. วชิรวิทย์ โกศัลวัฒน์ 48.0633 103
49 ด.ญ. ศุภรดา ชูหนู 46.4713 112
50 ด.ญ. ชินพร ภูวะสุขสุนทร 46.3110 113
51 ด.ญ. ศุภลักษณ์ ภูวะสุขสุนทร 48.8000 117
52 ด.ช. ธนธรณ์ เขือ่นแก้ว 48.6728 118
53 ด.ช. สาริน รินแก้ว 45.6080 119
54 ด.ญ. ณัฐณิชา ใจบุญ 45.5294 120
55 ด.ญ.พิชญานิน   สาลีผล
56 ด.ช.วิศวชาติ   รัตนแสง
57 ด.ช.วิศรุต   เสริฐละออ
58 ด.ญ.ศรัณยา   หนูกระจ่าง
59 ด.ช.ธีรุตม์   มุทะสินธุ์
60 ด.ญ.อภิชญาภา   วงศ์ศิริ
61 ด.ช.ภาณุพงษ์   ประวาลปัทม์

จ านวนผู้มาสมคัรสอบ 269 คน คะแนนสูงสุด 60.5441
จ านวนผู้มาสอบ          264 คน (ขาด 5 คน) คะแนนต ่ำสุด 45.5294

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล สอบติดโรงเรียน
1 ด.ช. ศิวัฒ เอ่ียมโสภานนท์ สาธิตปทุมวัน
2 ด.ญ. อณิศยา  เนตรอัมพร สาธิตปทุมวัน เลือกสามเสน ห้องวิทย์
3 ด.ช. ฆฤต สงวนนภาพร สวนกุหลาบ นอกเขต
4 ด.ญ. พนัญนาถ สิงโตทอง บดินทรเดชา นอกเขต
5 ด.ช. ธนเดช ศรีพลอย เทพศิรินทร์ นอกเขต
6 ด.ช. ภาคิน โอภาสเสรีผดุง เทพศิรินทร์ นอกเขต
7 ด.ช. นชานนท์ นาคจันทึก โยธินบูรณะ ในเขต
8 ด.ญ. ณัฐธิดา ปลืม้ชิงชัย โยธินบูรณะ ในเขต
9 ด.ช. ธีรภัทร จันทร์วิโรจน์ โยธินบูรณะ นอกเขต
10 ด.ช. ณัฐดนัย งามวิไล โยธินบูรณะ นอกเขต

โรงเรียนอ่ืนๆ

ม.1 ประเภทในพ้ืนที่บริการ



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล สอบติดโรงเรียน
11 ด.ช. พลสิทธิ์ สนธิสง่า โยธินบูรณะ นอกเขต
12 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ นิยมปัทมะ โยธินบูรณะ นอกเขต
13 ด.ช. วริศ จารุจารีต โยธินบูรณะ นอกเขต
14 ด.ช. อรรถพันธ์ ภัครคามินทร์ โยธินบูรณะ นอกเขต
15 ด.ช. ณภัทร เพียรโรจน์ หอวัง ในเขต
16 ด.ญ. ณัฐรดา ฝึกฝน หอวัง ในเขต
17 ด.ช. ธภัทร นาชันเวียง หอวัง ในเขต
18 ด.ญ. นภัสวรรณ พันธุชงค์ หอวัง ในเขต
19 ด.ช. ปะระมัตถ์ คันทัพไทย หอวัง ในเขต
20 ด.ญ. พรธีรา ชละเอม หอวัง ในเขต
21 ด.ญ. ภัทราพร พลตะคุ หอวัง ในเขต
22 ด.ญ. กนกพัฒน์ ศรีจันทร์ หอวัง นอกเขต
23 ด.ช. กฤตนัย อุไรรัตน์ หอวัง นอกเขต
24 ด.ช. กฤตภาส เฉลียว หอวัง นอกเขต
25 ด.ญ. ขวัญข้าว รัตนประพันธ์พร หอวัง นอกเขต
26 ด.ช. คมชาญ กรกมลวนิช หอวัง นอกเขต
27 ด.ญ. จิดาภา ตะเพียนทอง หอวัง นอกเขต
28 ด.ญ. ชญานิศ ภิญโญชีพ หอวัง นอกเขต
29 ด.ญ. ชลิศา ศรีนครินทร์ หอวัง นอกเขต
30 ด.ญ. ณฐอร บ ารุงจิตต์ หอวัง นอกเขต
31 ด.ญ. ณภัค เลิศวานิช หอวัง นอกเขต
32 ด.ช. ภูริตา อ่ าประสิทธิ์ หอวัง นอกเขต
33 ด.ญ. วรนิษฐา สายสุวรรณ หอวัง นอกเขต
34 ด.ญ. ศรุตา เวลุวันนัย หอวัง นอกเขต

โรงเรียนอ่ืนๆ


