
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกลุ 100% สอบได้เป็นล าดับที่

1 ด.ช. ไชยสรรค์  พิมพ์สมาน 86.68 1

2 ด.ญ. เอม  อัตตะริยะ 84.46 3

3 ด.ช. สิรพัชร์  ศลีสังวาลย์ 83.12 5

4 ด.ญ. ช่อชมพู  วงศน์ามสันต์ 82.86 6

5 ด.ญ. ปนวรรณ  แซ่ลู่ 81.78 11

6 ด.ญ. แพรวา  จียาศกัดิ์ 81.58 12

7 ด.ช. ชยกร  คณารกัษ์สันติ 81.08 14

8 ด.ญ. ณิชกลุ  ปณุณะหิตานนท์ 80.58 15

9 ด.ญ. อรณชัชา  รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ 80.38 16

10 ด.ญ. พรรณพัชร  พัชนี 80.28 17

11 ด.ญ. ญาณิศา  ลิมปวัฒนภมูิ 79.22 23

12 ด.ช. ธนวิน  คมวงษ์เทพ 78.80 29

13 ด.ญ. ณฐักฤติยา  วิจิตร 78.56 32

14 ด.ญ. พัฒนวรรณ  สีตะสิทธิ์ 77.92 35

15 ด.ญ. พิมพลอย  ไพรตันากร 77.70 36

16 ด.ช. ธนภทัร  สกลุพัฒนะเจริญ 77.56 38

17 ด.ญ. ฐิติวรา  อาภสัระวิโรจน์ 77.34 39

18 ด.ช. ปวริศ  เศษธะพานิช 77.14 40

19 ด.ญ. ชนกานต์  หลิมประเสริฐศริิ 77.14 41

20 ด.ญ. อภจิาร ี วรรณทรพัย์ผล 76.82 42

21 ด.ช. ชลรติ  อ านวยชยั 76.72 43

22 ด.ญ. วราภรณ์  สิรยานนท์ 76.18 47

23 ด.ญ. พลอยสวย  สามงามน้อย 76.04 49

24 ด.ช. นนัทพัฒน์  ไชยกาล 75.88 51

25 ด.ช. ภรณัยู  บทกลอน 75.88 53

26 ด.ญ. ณฐัมน  อัมพรพิศทุธิเ์ลิศ 75.62 56

27 ด.ญ. พัฒน์นร ี พงษ์นุ่มกลุ 75.36 61

28 ด.ญ. ณฏัฐิรา  ลาภพณิชพูนผล 75.16 66

29 ด.ญ. รตันากร  เถาชาลีย์ 74.94 72

30 ด.ญ. กมลฉตัร  ละมนูกจิ 74.44 79

รายชื่อนักเรยีนที่เรยีนพิเศษกับครตุู่ยสอบผ่าน มธัยมปีที่ 1 ปี 2559

ประเภททั่วไป - ในพ้ืนที่บริการ

ม.1 ประเภทนกัเรียนทั่วไป



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกลุ 100% สอบได้เป็นล าดับที่

31 ด.ช. ธรีดนย์  จารวัุฒน์ 74.42 80

32 ด.ญ. ณสิริ  ชะนะกลุ 74.28 82

33 ด.ญ. ชนิกานต์  วิชยัดิษฐ์ 74.28 83

34 ด.ญ. พิชยาพร  โยธะชยั 74.24 86

35 ด.ญ. รกัษิตา  ถ่ินสิริพัฒนกจิ 74.10 89

36 ด.ช. ธนภมูิ  จุฑาวรรธนะ 74.02 91

37 ด.ช. ณภทัร  ทองศรี 73.96 92

38 ด.ช. ศกัย์ศรณ์  มาลาสุทธิชยั 73.88 96

39 ด.ช. กฤษฎาธร  ผลิศกัดิ์ 73.82 97

40 ด.ญ. อภญิญา  โควสุภทัร 73.24 104

41 ด.ญ. ธญัพัฒน์  อุดมศรโียธิน 73.24 105

42 ด.ญ. พลอยนบัพัน  ขนัทอง 73.18 107

43 ด.ช. ณฐกร  สุรรตัน์รงัษี 12.96 110

44 ด.ช. อริย์ธชั  พิพัฒน์ภานกุลู 72.92 112

45 ด.ช. นรวิชญ์  อาภาประเทอืง 72.68 118

46 ด.ช. พันธ์เทพ  เอ่ียมกจิการ 72.60 119

47 ด.ญ. สุธาวลัย์  เศรษฐจินดา 72.52 120

48 ด.ช. อธิวฒัน์  แสงเทยีน

49 ด.ช. กติติพงศ ์ ทองประศรี

50 ด.ญ. ชาลิสา  สุทธิโสภาอาภรณ์

51 ด.ญ. นนัทน์ภสั  ศริิพงศเ์ดชา

52 ด.ช. กฤษกร  สรรพโส

53 ด.ช. ชยพล  ตันเสถียร

54 ด.ช. กฤษฎิภ์มูินทร์  โพธิช์ยั

55 ด.ญ. ศรนัญพร  คล่องชติุโสภณ

56 ด.ช. อรรถพันธ์  หิรญัพฤกษ์

57 ด.ช. ชวิน  ธนะทพิานนท์

58 ด.ญ. พาขวญั  เชาว์ศริิกลุ

59 ด.ช. ณฐัพล  ครองยุติ

จ านวนผู้สมคัรสอบ 637+259 คน : รับ 120 คน (1:7.46)

คะแนนสอบสูงสุด 86.68

คะแนนสอบต่ าสุด 72.52

ม.1 ประเภทนกัเรียนทั่วไป



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกลุ 100% สอบได้เป็นล าดับที่

1 ด.ญ. ปาลิดา  ใบพลูทอง 72.26 4

2 ด.ช. ยศนนท ์ ปั้นทองพันธุ์ 72.16 5

3 ด.ญ. พิมพ์มาดา  มมีซูอ 71.72 7

4 ด.ช. กฤติธ ี ตันเจริญ 70.20 15

5 ด.ญ. ณิชารย์ี  นิทรพัย์ 69.90 17

6 ด.ญ. เปมฉมา  ละเมยีดวิภากลุ 69.70 19

7 ด.ช. สิรวิชณ์  ทวีวิไลศริิกลุ 69.50 20

8 ด.ญ. ณฐัวรา  สัณหจริยา 69.02 22

9 ด.ญ. พุทธธิดา  พุดรดักรดุ 68.96 23

10 ด.ญ. วริษฐา  ศรสุีทราภรณ์ 68.64 28

11 ด.ญ. จุฑาภรณ์  ทองเย็น 68.44 30

12 ด.ญ. จีรินนัท ์ อัคราพิทกัษ์ 68.22 33

13 ด.ช. บวรทตั  ฤทธิอ่ิ์ม 68.14 34

14 ด.ช. เจนวิทย์  ฐิติกวิน 67.00 39

15 ด.ญ. เนื้อบญุญ์  กระจ่างวงษ์ 66.98 40

16 ด.ญ. ปณุยภา  ภู่เจริญ 66.74 43

17 ด.ช. อภวิฒัน์  ศวิะโกเศศ 66.44 45

18 ด.ญ. ชนินาถ  ตัง้ขจรโกศล 66.10 46

19 ด.ญ. ปณัฑรย์ี  โพธินาม 65.92 47

20 ด.ช. วีรภทัร  คุณรตันปราการ 65.64 48

21 ด.ช. ปญัญาจารย์  สุททธิเ์สงี่ยม 65.48 49

22 ด.ญ. รญัชนา  หนกัแน่น 65.20 50

23 ด.ช. ณฐัชนนท ์ แกว้ช่วย 64.20 53

24 ด.ช. กอ้งภพ  พัวพันธุน์ิวัฒน์ 64.08 55

25 ด.ญ. อัณติกา  จิตรปญัญา 64.04 56

26 ด.ญ. ณฐันนัท ์ ชชูยัพฤฒิพงศ์ 63.80 57

27 ด.ญ. กนกธนา  นพชาติสถิตย์ 63.58 58

28 ด.ญ. สาริศา  สุวรรณมาลี 63.06 60

29 ด.ญ. กญัญาพัชร์  สุดใจ 62.64 64

30 ด.ช. อนรรฆ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 62.22 65

ม.1 ประเภทนกัเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกลุ 100% สอบได้เป็นล าดับที่

31 ด.ช. พีรวิชญ์  พิชญธาดาพงศ์ 61.70 68

32 ด.ช. จิรเดช  มลูขนุทศ 61.60 69

33 ด.ญ. ธวลัรตัน์  ศรหีทยัเลิศ 61.58 70

34 ด.ช. ดลย์  เกตุแกว้ 61.34 71

35 ด.ญ. อาภากร  นพชาติสถิตย์ 61.26 73

36 ด.ญ. นภทัร  เจริญวรลักษณ์ 61.12 74

37 ด.ช. รเมศ  รชัตะวรรณ 60.56 82

38 ด.ช. สิปปกร  แกว้โกย 60.24 84

39 ด.ญ. นนัทนชั  กรงุศรเีมอืง 60.10 85

40 ด.ญ. รินรดา  มแีกว้ 60.10 86

41 ด.ญ. ณฐัพงษ์  ชื่นสุขประสงค์ 60.10 87

42 ด.ญ. ปิยากร  ง้วนจินดา 59.64 91

43 ด.ญ. เอกสรินยา  สอนโพธิ์ 59.22 93

44 ด.ญ. ธญธร  ศริิวงศ ์ณ อยุธยา 58.88 94

45 ด.ช. ณพล  ชะนะกลุ 58.20 99

46 ด.ญ. อาภาพิชช์  ชมุนมุพร 58.00 102

47 ด.ญ. สหรรษพร  วิเศษ 57.38 105

48 ด.ช. ฐปนทั  อามระดิษ 56.90 109

49 ด.ญ. ปณุยวีร์  เหล่าค า 56.82 110

50 ด.ญ. ศโิรธร  ด าสนิท 59.72 112

51 ด.ช. อนาวิล  สายทอง 56.52 115

52 ด.ญ. กาญจนา  กลมกลาง 56.22 118

53 ด.ญ. ณฐัณิชา  รตันวงศช์ยั 56.16 120

จ านวนผู้สมคัรสอบ 259 คน : รับ 120 คน (1:2.16)

คะแนนสอบสูงสุด 72.44

คะแนนสอบต่ าสุด 56.16

ม.1 ประเภทนกัเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท ติดโรงเรียน

1 ด.ญ. ภารด ี เตชะมโนดม ทั่วไป สตรีวิทยา

2 ด.ญ. จิดาภา มลูแกว้ ทั่วไป สตรีวิทยา

3 ด.ช. พีรพัสร์  อุดมกจิชยัวัฒน์ ทั่วไป โยธิน

4 ด.ช. ภาธร ล าเจียก ทั่วไป โยธิน

5 ด.ญ. กชพร  งามธนาคม ทั่วไป โยธิน

6 ด.ช. กติติธชัฐ์  เจียรสกลุไชย ทั่วไป โยธิน

7 ด.ช. พิชญตุม์  เมธทีศันย์ี ทั่วไป โยธิน

8 ด.ญ. นิศารตัน์  กหุลาบศรี ในพ้ืนที่บริการ โยธิน

9 ด.ช. พีรดนย์  วิภติัภมูิประเทศ ในพ้ืนที่บริการ โยธิน

10 ด.ญ. ธญัรตัน์  คฤหวาณิช ในพ้ืนที่บริการ โยธิน

11 ด.ญ. ธญัญชนก ผิวคราม ในพ้ืนที่บริการ โยธิน

12 ด.ช. จิรสิน สุขเอม ในพ้ืนที่บริการ โยธิน

13 ด.ช. พฤทธิ ์ อนนัตทรพัย์ ทั่วไป หอวัง

14 ด.ญ. อนญัญา  พัชนี ทั่วไป หอวัง

15 ด.ญ. เปมิกา  คล้ายจันทอง ทั่วไป หอวัง

16 ด.ช. อภวิิชญ์ สงวนสมบติัศริิ ทั่วไป หอวัง

17 ด.ช. วชิรวิฏศ ์ พินิจนึก บญุธรรม ทั่วไป หอวัง

18 ด.ญ. ศริกาญจน์  อยู่ยงวัฒนากลุ ทั่วไป หอวัง

19 ด.ญ. โคะโตะโนะ  อมรพูนชยั ทั่วไป หอวัง

20 ด.ญ. จุฑาทพิย์  ชหุู่นเจริญ ทั่วไป หอวัง

21 ด.ช. ธรีพล เกยีรติมานะโรจน์ ทั่วไป หอวัง

22 ด.ญ. นภนนัท  จอมพิพรรธน์ ทั่วไป หอวัง

23 ด.ช. วรพล  ทลูธรรม ทั่วไป หอวัง

24 ด.ช. ณภทัร  โภคะอุดมทรพัย์ ทั่วไป หอวัง

25 ด.ช. รฐพงศ ์ มลูศาสตร์ ทั่วไป หอวัง

26 ด.ญ. ปณุยภา  โพธิภกัดิ์ ทั่วไป หอวัง

27 ด.ช. ชานนท ์ คชารตัน์ ทั่วไป หอวัง

28 ด.ญ. อักษราภคั นากาตะ ทั่วไป หอวัง

29 ด.ช. ธนเดช นาชยัเวียง ในพ้ืนที่บริการ หอวัง

30 ด.ช. ภาสวิชญ์  เจนกจิจาไพบลูย์ ในพ้ืนที่บริการ หอวัง

31 ด.ช. ณภทัร  ยันต์โกเศศ ในพ้ืนที่บริการ หอวัง

32 ด.ญ. มลัลิกา  เปรมไทยสงค์ ในพ้ืนที่บริการ หอวัง

โรงเรียนอ่ืนๆ



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท ติดโรงเรียน

33 ด.ญ. พิชญาภรณ์ บรุษุภกัดี ในพ้ืนที่บริการ หอวัง

34 ด.ญ. วสมน  พัฒโนภาษ ความสามารถ หอวัง

35 ด.ญ. ธดลุยวิชญ์  ณ นคร ความสามารถ หอวัง

36 ด.ญ. นญัรลัฬ์  อ านวยพรศรี ความสามารถ หอวัง

37 ด.ญ. อริยา  ทองช านาญ ทั่วไป ศรีอยุธยาฯ

38 ด.ญ. ณฐัธิตา น้อยสี ทั่วไป ศรีอยุธยาฯ

39 ด.ญ. ปรุิมปรชัญ์  นาคฤทธิ์ ทั่วไป ศรีอยุธยาฯ

40 ด.ญ. ใบข้าว สังขินท์ ทั่วไป ศรีอยุธยาฯ

41 ด.ช. คิรากร แกว้สลับนิล ทั่วไป ศรีอยุธยาฯ

42 ด.ช. ภคพงษ์ โอบอ้อม ในพ้ืนที่บริการ ศรีอยุธยาฯ

43 ด.ญ. ธราเนตร  วงษ์แสน เงื่อนไขพิเศษ ศรีอยุธยาฯ

โรงเรียนอ่ืนๆ


