
ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน 100% สอบได้เป็น
1 ด.ช. อดิศร   ชเูมือง 79.5258 2

2 ด.ช. ภูมินทร์   กลิน่พูล 77.5633 4

3 ด.ช. วิริทธิ์พล   กิจตระกูลรัตน์ 75.5017 6

4 ด.ญ. ภูริชญา   เหลืองวงศ์ไพศาล 75.4658 7

5 ด.ญ. ณภัทร  สุรชยั 75.4583 8

6 ด.ช. ประวิณ  อักษรมัต 75.3992 9

7 ด.ญ. ธวัลรัตน์   ลออเสถียรกุล 74.5650 12

8 ด.ญ. ชดิชนก   คันธพสุนธรา 73.6142 16

9 ด.ญ. รวิดา   เกียรติยศสกุล 73.4967 18

10 ด.ญ. ญาณิศา   ธนบญุสมบติั 73.2458 19

11 ด.ญ. ธันยาภัทร์  สุขขี 73.0867 20

12 ด.ญ. วรรธนันท์   วุฑฒิรัตน์ 72.5950 23

13 ด.ญ. ชนัญย์ชติา   โสภณพงษ์ 72.4825 24

14 ด.ช. ฐานิตบรูณ์   ถาวรธนนันท์ 72.3658 25

15 ด.ช. ณสพล  ถนอมวงษ์ 72.1908 26

16 ด.ญ. จุฑารัตน์   พรมมา 72.0525 27

17 ด.ญ. เอมรัศมิ์   จันทรทรัพย์ 71.5325 30

18 ด.ญ. กัญจน์กร   ภิรมย์รัตน์ 71.4775 31

19 ด.ญ. วริศรา   โชติชว่ง 71.3717 33

20 ด.ญ. แทนตา   ศิริพร ณ ราชสีมา 71.2000 35

21 ด.ช. กิตติธัช   รักษาค า 70.6500 39

22 ด.ช. ภวัต   รัตนมงคล 70.5342 41

23 ด.ญ. ศุภาพิชญ์  สมบรูณ์ย่ิง 69.9708 45

24 ด.ช. ปรัตถกร  ขจรบญุ 69.9483 46

25 ด.ญ. ชติุกาญจน์  ชเูลิศ 69.8167 50

26 ด.ญ. หทยัภัทร  เหลีย่มสมบติั 69.8042 51

รายช่ือนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ยสอบผ่าน มัธยมปีที่ 1 ปี 2555

ประเภทนอก - ในพ้ืนที่บริการ

ม.1 ประเภทนอกพ้ืนที่บรกิาร



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน 100% สอบได้เป็น

27 ด.ช. วชริวิทย์  อุรุพงศ์พิศาล 69.5575 54

28 ด.ญ. พลอยวรินทร์  ตันเจริญชยั 68.8200 59

29 ด.ช. จิรายุ  สุแสงรัตน์ 68.7267 61

30 ด.ญ. พชรพร  ศุภธีรารักษ์ 68.0483 70

31 ด.ญ. นิรุชา  เจริญผล 67.9375 74

32 ด.ญ. ณิชกานต์  พูลแก้ว 67.9350 75

33 ด.ญ. ชญากานต์  หรรษคุณาชยั 67.9117 76

34 ด.ญ. พิชญา  อิสระวิภาต 67.9050 77

35 ด.ญ. พีรยา  จันทร์โอทาน 67.8517 78

36 ด.ช. ภากร  วัฒนาพูนชยั 67.7450 79

37 ด.ญ. พีร  สัตย์เพริศพราย 67.3908 81

38 ด.ญ. นีรา  ทองอุปการ 67.2558 83

39 ด.ช. ธรรมวิทย์  เสียงสุทธิวงศ์ 66.9683 88

40 ด.ช. พิริยะ  คุมปชยัวรรณ 66.4942 92

41 ด.ช. สหัสวรรษ  ต้ันจาด 66.0025 96

42 ด.ช. พีรดนย์  ภาคีเนตร 65.9992 97

43 ด.ญ. ณัฐนันท ์ อารีรักษ์ 65.9333 98

44 ด.ญ. ธัญชนก  สงวนเกียรติ 65.7933 100

45 ด.ญ. ชนกนาถ  ปยิภานีกุล 65.7408 101

46 ด.ช. ภคพล  รสิกวรรณ 65.7258 102

47 ด.ญ. ธมลวรรณ  พงศ์บวั 65.6092 104

48 ด.ญ. ปยิากร  เสนะเวส 65.6000 106

49 ด.ญ. ปณัณพร  เกษแก้ว 65.5508 110

50 ด.ญ. ธิจิรา  ศรียุบล 65.0858 115

51 ด.ญ. ณัฐรส เรืองรองสุรังค์ 64.8367 118

52 ด.ช. กฤษณ์  ฤาชยั

53 ด.ช. ณรรฐพล  กัณฑมณี

54 ด.ช. ภูดิศ  พันธุ์แพทย์

55 ด.ญ. พิมพ์ลภัส  สมลา

ม.1 ประเภทนอกพ้ืนที่บรกิาร



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน 100% สอบได้เป็น

56 ด.ช. พงษ์ตระกูล  หนูพุ่ม

57 ด.ญ. พิชชาพัชร  ธนูสูตร

58 ด.ญ. ณัชชา  แก้วนุรัชดาสร

59 ด.ช. เอกกร  จุลกะวริษ

60 ด.ช. จุลเดช  อสุนี ณ อยุธา

61 ด.ญ. ญาดา  อุตครุท

62 ด.ช. อณากร  วุฒิวงกต

63 ด.ช. ปณิธิ  รัตติวรรณื

64 ด.ญ. ชนมนฎฐ์  ลีละพณิชย์

65 ด.ญ. อัญมณี  ลาภปรารถนา

66 ด.ช. ณภัทร  ตาณปลุิน

67 ด.ญ. สุชาวดี  ณ นคร

68 ด.ญ. พิมพิกา  โชตินิม่

69 ด.ช. ธนาธร  กิตตินววิธ

70 ด.ช. พีรณัฐ  เอ่ียมรอด

71 ด.ช. รชต  ผดุงญาติ

72 ด.ญ. สริฏา  บวรวัฒนานนท์

73 ด.ญ. ถิรชาดา  แสงซื่อ

74 ด.ช. วสวัตต์ิ  ฉายวัง

75 ด.ญ. รักษญาพร  เลิศธนพาณิชย์

76 ด.ญ. อภิชญา  จิราพงษ์

77 ด.ช. เมธี  สิริวรวิทย์

78 ด.ญ. จิรวดี  ชืน่ชม

79 ด.ช. พิชเญศ  อุดมศรีโยธิน

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 596 คน คะแนนสูงสุด 81.8417

คะแนนต ่ำสุด 64.8050

ม.1 ประเภทนอกพ้ืนที่บรกิาร



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน 100% สอบได้เป็น
1 ด.ช. สดุดี  สุทธิ์เสง่ียม (ซันชโิร่) อนุบาลสามเสนฯ 64.6475 2

2 ด.ช. เสฏฐนันท ์ สมศักดิ ์(อาร์ม) แม่พระฟาติมา 64.4825 3

3 ด.ญ. วรินร าไพ  เทพานนท ์(วิน) อนุบาลสามเสนฯ 64.4150 4

4 ด.ญ. ปยิากร  สุขพรรณ์ อนุบาลสามเสนฯ 64.1583 7

5 ด.ช. ทนูณรัช  เนียมค า 63.1417 8

6 ด.ญ. กนกรักษ์  เทพสุวรรณ (เกือ้) พันธะวัฒนา 63.0433 9

7 ด.ช. รชต  รัตนธาดา (จอม) พญาไท 62.8583 11

8 ด.ญ. สลิล ปานชยั อนุบาลสามเสนฯ 62.3133 12

9 ด.ญ. ปราญชลี  โชติพันธุ์ (เอิน) ประชานิเวศน์ 62.1083 13

10 ด.ญ. ฤตา  คงขุนเทยีน 61.8808 14

11 ด.ช. สิทธา  มรรคผล พญาไท 61.3458 16

12 ด.ช. เอกดนัย  มีไทยวาลา 59.9450 18

13 ด.ช. ณัฐชกานต์ ทวี (เอ็ม) อนุบาลสามเสนฯ 59.3692 21

14 ด.ช. สรวิศ  สิทธิเดช (ไอซ์) พญาไท 59.2675 22

15 ด.ช. ภูมิบตุร  ทพิย์ประชา 59.2125 23

16 ด.ญ. สโรชา  กรุงศรีเมือง (โบนัส) อนุบาลสามเสนฯ 59.1717 24

17 ด.ญ. เพ็ญพิสุทธิ์  เพ็ชรอ าไพ ราชวินิต 58.3783 25

18 ด.ญ. พลอยไพลิน  มาลัย 58.0033 27

19 ด.ญ. มัทวัน  ครองยุทธ (มด) ชา่งอากาศอ ารุง 57.9167 28

20 ด.ช. ภคพงศ์  รุ่งเรืองโรจน์ 57.6867 30

21 ด.ช. ศักรินทร์  ปญัญเกียรติคุณ (เพียว) พระหฤทยัดอนเมือง 57.3425 31

22 ด.ญ. ขนิษฐา  อ านาจพาณิชย์ 57.2542 32

23 ด.ช. ปรากรม  รัตนช านอง พันธะวัฒนา 55.7492 45

24 ด.ช. ปติิ  แสวงโภภัย 55.6575 46

25 ด.ช. หฤษฎ์  เล้าเฮง (ปงิปอง) สมาคมสตรีไทย 55.4567 47

26 ด.ช. ธัญญ์  เผ่าเหลืองทอง (ธัญญ์) สาธิตละอออุทศ 55.2283 50

27 ด.ญ. ณิภัทรา  ศรีสัมพันธ์ (แพรว) ประสาทวิทยา 55.0925 52

28 ด.ญ. พิมแพร  อินทรทตั 55.0317 53

29 ด.ช. อาชว์  ชศูักดิ์ อนุบาลสามเสนฯ 54.6500 55

ม.1 ประเภทในพ้ืนที่บรกิาร



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล โรงเรยีน 100% สอบได้เป็น

30 ด.ญ. ลักษิกา  หงษ์ษา 54.5067 56

31 ด.ช. น่าน  คงสมบติั 53.1217 60

32 ด.ญ. เปมิกา  แจ่มจ ารัส 52.6017 62

33 ด.ญ. พลอยพัชรินทร์  พูลสวัสดิก์ิติกูล (พลอย) เลิศหล้า 52.4758 63

34 ด.ญ. พาขวัญ  ฐิตเมธี 52.3192 68

35 ด.ญ. ธนัญญา  พานิชย์ อนุบาลสามเสนฯ 51.7375 70

36 ด.ช. กรวิชญ์  ดารามาศ 51.4950 73

37 ด.ช. ศิวกร  ตันศิริ อนุบาลสามเสนฯ 51.0783 76

38 ด.ช. ปยัิงกูร  วงศ์ประเสริฐ 50.9958 77

39 ด.ช. อรรถสิทธิ์  อรรคสมพร (แตม) ราชวินิต 50.7258 78

40 ด.ช. ณัฏฐพัฒน์  ชโลปถัมภ์ (ปอ๊ยต์) พันธะวัฒนา 50.6300 79

41 ด.ญ. ณภัทรธร  อมรพัชราเทพ (ณัฐ) นวพัฒน์วิทยา 49.1958 88

42 ด.ญ. จิรญา  ปลัง่พงษ์พันธ์ (ว่าน) อนุบาลสามเสนฯ 48.6858 90

43 ด.ญ. วนิชา  ทพิย์เหรียญ (มัน( อนุบาลสามเสนฯ 48.1733 97

44 ด.ญ. สุคนธรส  อุดมทรัพย์ (นีน่า) อ านวยศิลป์ 47.0950 96

45 ด.ช. ศิวัช  สัจธรรมทาน 47.0033 97

46 ด.ช. ศราวิน  ปานชยั อนุบาลสามเสนฯ 46.8158 99

47 ด.ญ. กนกภรณ์  หนูสิงห์ 46.3542 102

48 ด.ญ. กนกภรณ์  เทพสุวรรณ (กิง่) พันธะวัฒนา 45.9967 104

49 ด.ช. วรากร  อาชววณิชกุล (โจ) ปญัจทรัพย์ 45.7017 105

50 ด.ช. มงคล  เจียมส าราญ 45.6400 106

51 ด.ญ. เอกไพลิน  สอนโพธิ์ (โปเต้) ราชนิีบน 45.4300 108

52 ด.ญ. หทยัชนก  กุลสิงห์ 45.3192 111

53 ด.ช. ชยัวัฒน์  แสงสุรินทร์ (โอ๊ต) สวนบวั 44.4567 119

จ านวนผู้มาสมัครสอบ 223 คน คะแนนสูงสุด 64.7117

คะแนนต ่ำสุด 44.4508

ม.1 ประเภทในพ้ืนที่บรกิาร



ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล สอบติดโรงเรยีน
1 ด.ช. นิธิศ  สิงห์โตข า สวนกุหลาบ
2 ด.ญ. พีรญา  มูลศิลป์ บดินทรเดชา

3 ด.ช. ภวัต  บญุนพ โยธินบรูณะ

4 ด.ญ. โชติภา  พุ่มไพจิตร สตรีวิทยา

5 ด.ญ. ผุสชา  ขุนทพิย์ทอง สตรีวิทยา

6 ด.ญ. ณิชกานต์  ดีประเสริฐ สตรีวิทยา

7 ด.ญ. ปณัณธร  รักสัจจะ สตรีวิทยา

8 ด.ญ. ตรองภรณ์  อารีย์ชน สตรีวิทยา

9 ด.ญ. ลลิตา  เจริญย่ิง สตรีวิทยา

10 ด.ญ. กัญญพัชร  แกล้วเกษตรกรณ์ หอวัง

11 ด.ญ. ณัฐพร  เกิดศิริ หอวัง

12 ด.. ณิชกานต์  ไชยสิทธางกูร หอวัง

13 ด.ญ. มนิษา  หงษ์ดิลกกุล หอวัง

14 ดญ. โยทะกา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา หอวัง

15 ด.ญ. ศุภิสรา  เกษตรสิน หอวัง

16 ด.ญ. เกรซ  นครสันติภาพ หอวัง

17 ด.ช. ณัฐดนัย  แก้วเกตุ หอวัง

18 ด.ญ. ธนัฏฐา  นาสารี หอวัง

19 ด.ญ. ศิดาภา  โล่ห์ตระกูล หอวัง

20 ด.ญ. ณัฏฐนิชา  งามข า ศรีอยุธยา

21 ด.ญ. ศศิกร  ไชยสม ศรีอยุธยา

22 ด.ญ. นภัสสร  แสงเดือน ศรีอยุธยา

23 ด.ช. เรืองยศ  ต้ังศรีทะนัย ศรีอยุธยา

24 ด.ญ. ญาณิศา  โพนาคา ศรีอยุธยา

25 ด.ญ. ปาณิสรา  กรุตรนิยม ศรีอยุธยา

26 ด.ญ. นนทยิา  วิริยะวิชาชาญ ศรีอยุธยา

27 ด.ช. ยศกร  ขาวสอาด ศรีอยุธยา

โรงเรยีนอ่ืนๆ


