
ล าดับที่ 100% สอบได้เป็นล าดับที่

1 ด.ญ. ศริประภา ไตรยปญัจวิทย์ 76.88 3

2 ด.ช. ณฎัชนนท์ ชยัสวัสดิ 75.50 5

3 ด.ช. ณ้ฐ นิลนนท์ 72.90 10

4 ด.ญ. ศศิริ์กร อัครพิเชษฐ 71.33 17

5 ด.ช. กรธนชั วงศคุ์ภโขค 70.32 21

6 ด.ช. วิชชาภทัร จินดานาถ 69.27 24

7 ด.ญ. พริมา จึงกจิเจริญ 69.22 25

8 ด.ญ. ร้อยแกว้ เปล่ียนบ ารงุ 68.82 28

9 ด.ช. พศวีร์ พูลลาภ 68.65 30

10 ด.ญ. กญัญนชั สุขประเสริฐ 67.73 39

11 ด.ญ. ณฐัมน อินทอง 67.58 42

12 ด.ช. ณ้ฏฐพล อยู่รุ่ง 67.55 43

13 ด.ญ. ปรญีารตัน์ อยู่พลอยงาม 67.40 47

14 ด.ญ. ปารมี ไวยรชัพานิช 67.38 49

15 ด.ญ. ธญัญสรณ์ มนุินทร์นิมิตต์ 67.20 50

16 ด.ช. ศภุณฏัฐ์ ธนพรโพธิ์ 67.11 51

17 ด.ญ. ภทัรยีา จงอุดมสุข 66.96 53

18 ด.ญ. ปิยมน ประเสริฐสุโข 66.78 54

19 ด.ญ. ณภทัร เบญจศภุางศ์ 66.42 55

20 ด.ญ. วิภาวี เฉียงตะวัน 65.68 66

21 ด.ญ. ถนอมบงกช อนสุรณ์พาณิชย์ 65.49 69

22 ด.ช. กจิพินฐั ข าวงษ์ 65.29 71

23 ด.ช. สิรภพ สุภาพเจริญกจิ 65.26 72

24 ด.ญ. รดา แกว้แสงทอง 65.14 74

25 ด.ช. ศตวรรษ เทยีมเพ็ง 65.00 76

26 ด.ญ. พรรณภลัสา สมสกลุ 64.98 77

27 ด.ญ. ปานระพี ภกัดวีงศ์ 64.94 79

28 ด.ช. รจุิพงษ์ แพเสือ 64.93 80

29 ด.ช. ภมูิฤท อ ามฤคโชค 64.80 82

30 ด.ช. วสุ ยุกตจรงค์ 64.78 83

รายชื่อนักเรยีนที่เรยีนพิเศษกับครตุู่ยสอบผ่าน มธัยมปีที่ 1 ปี 2560

ประเภททั่วไป - ในพ้ืนที่บริการ

ม.1 ประเภทนกัเรียนทั่วไป

ชื่อ - นามสกลุ



ล าดับที่ 100% สอบได้เป็นล าดับที่

31 ด.ช. พันแสง ชยัสิทธิ์ 64.69 84

32 ด.ญ. จิตตราวัจน์ ลออะเงิน 64.57 86

33 ด.ญ. ลักษณพร ศรมีลู 64.55 87

34 ด.ช. ศภุกฤต โชตินพรตัน์ภทัร 64.41 89

35 ด.ญ. ทกัษพร อ้ึงตระกลู 64.36 91

36 ด.ช. บญัญวัต รตันวิเชยีร 64.21 97

37 ด.ญ. อภสิรา ทรงวุฒิธนวัฒน์ 64.19 98

38 ด.ช. ศวิกร สายทวี 64.03 99

39 ด.ญ. ปณุยนชุ ชวาลโชติวุฒิ 64.00 100

40 ด.ญ. พัทธนิช สีเที่ยงธรรม 63.94 101

41 ด.ช. อัจจิรงค์ จงไกรรตันกลุ 63.83 102

42 ด.ช. กติตินท์ กจิเจริญวงศ์ 63.70 103

43 ด.ญ. คณิศรา แสนทวีสุข 63.54 106

44 ด.ช. ธรีวีร์ จิรสิทธิธ์นาโชค 63.51 107

45 ด.ญ. นรารฏัฐ์ สุนทรพะลิน 63.38 109

46 ด.ช. พชรภทัร กสิบตุร 63.36 110

47 ด.ช. คุณชัญ์ ล้ิมเจริญ 63.30 112

48 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เกษเพ็ชร์ 63.07 115

49 ด.ญ. ภทัศา ศริิธรรม 63.00 116

50 ด.ช. ภรูิสิริ บญุสละ 62.78 120

51 ด.ญ. พิมพ์กานต์ สมบติ้สิริ 62.78 121

52 ด.ช. ปีเตอร์ ปถัวีเสถียร 62.57 123

53 ด.ช. ณฐัศรณัย์ ด ารงไทย 62.55 124

54 ด.ญ. ณกมล แสนประเสริฐ 62.53 125

55 ด.ญ. เปมิกา พันธ์สวัสดิ์ 52.38 126

56 ด.ช. จีรภาส เตียวเจริญโสภา 62.16 127

57 ด.ญ. ศศพัิชร์ รงัษวีงศ์ 62.10 128

58 ด.ญ. อรณิชา อาศรมเกษร 61.95 129

59 ด.ช. คกัดิน์ฤน ศรมีา 61.57 137

60 ด.ญ. ณฏัฐา สุขมงคล 61.48 138

61 ด.ญ. ชญานิศ คงอาชาภทัร 61.44 140

62 ด.ญ. ฐานิตา ขนุทรพัย์ 61.27 143

(1:5.88)

83.45

61.27

ม.1 ประเภทนกัเรียนทั่วไป

ชื่อ - นามสกลุ

จ านวนผู้สมคัรสอบ 603+245 คน : รับ 144 คน

คะแนนสอบสูงสุด

คะแนนสอบต่ าสุด



ล าดับที่ 100% สอบได้เป็นล าดับที่

1 ด.ญ. ณฐัธิดา บวัมี 61.05 3

2 ด.ช. พีรธชั ยาโตปะมา 60.42 5

3 ด.ญ. รินรดี แดงสกลุ 61.19 7

4 ด.ญ. รินรดา แดงสกลุ 60.11 8

5 ด.ช. กติติธร สายสกลุศรี 59.97 10

6 ด.ญ. ลัญฉน์นรี ทนิวงศ์ 59.94 13

7 ด.ญ. สิรภทัร วงศร์ตันโรจน์ 59.25 18

8 ด.ญ. ณิชกลุ จุลกะเศยีน 59.09 19

9 ด.ญ. ญดา ศรสีายเชื้อ 58.89 20

10 ด.ญ. จิรชยา นารตัน์ 58.59 23

11 ด.ช. กฤตภาส เธยีรธโนปจัย 58.37 26

12 ด.ช. ธนทั ยูวะเวส 58.23 27

13 ด.ช. สิรวฒัน์ สุวัฒนะ 58.14 28

14 ด.ญ. ดลพร คงเจริญถ่ิน 57.27 31

15 ด.ช. ธนภทัร ผิวนวล 56.91 34

16 ด.ญ. กนัต์นลิน เกตุคุ้มภยั 56.74 35

17 ด.ช. อริยะ อุตรมาตย์ 56.67 36

18 ด.ช. ณฐชนก ชยัวิริยะพงศ์ 56.48 38

19 ด.ญ. วทัน์สิริ ตะลุ่มพุก 56.47 39

20 ด.ญ. พุทธิตา รวีสันต์ 55.95 41

21 ด.ญ. สิรญาณ์ อัมพะวา 55.80 43

22 ด.ช. ภมูิพัฒน สัตย์เพริศพราย 55.73 44

23 ด.ญ. จิดาภา โตเจริญ 55.72 45

24 ด.ช. กติติภมูิ วงษ์ศา 55.54 50

25 ด.ญ. ชติุมา ต้ังศรตีะนยั 55.29 51

26 ด.ญ. ณฐมน สังสุทธิคูณ 54.75 54

27 ด.ญ. สุประวีณ์ จตุเสน 54.68 55

28 ด.ช. นิธิศ นิมิตโชตินยั 54.62 58

29 ด.ช. อนิก อาชวคุณ 54.55 59

30 ด.ญ. ฐิติพร บญุเหลือ 54.51 60

ชื่อ - นามสกลุ

ม.1 ประเภทนกัเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ



ล าดับที่ 100% สอบได้เป็นล าดับที่

31 ด.ช. ศวิรรษ เวชสว่าง 54.29 62

32 ด.ญ. พิณมาดา วุฒิศรตุ 53.53 67

33 ด.ช. ชยพล ทรพัย์ฟเูกยีรติ 53.36 68

34 ด.ช. พีรพัฒน์ เหล่าโกสิน 53.10 69

35 ด.ช. ขวญัชาติ ทพิย์ดวง 52.72 76

36 ด.ช. อัครพล ตันติโชติวัฒน์ 52.63 78

37 ด.ช. อินทนนท์ รตันะวรรธนะ 52.12 80

38 ด.ช. สหพร ภมรมานพ 52.03 82

39 ด.ช. ปณัณ์วีร์ พงษ์อ่ิม 51.31 87

40 ด.ญ. พรรณเลขา ภสัูนต์ 50.43 91

41 ด.ช. ธเนษฐ บญุเนาว์ 49.94 93

42 ด.ญ. อรอินทุ์ ด ารงพงษ์ 49.36 96

43 ด.ญ. พรปวีณ์ พวงทอง 5

44 ด.ญ. วศัราภาส์ุ นพคุณ 10

45 ด.ช. พัสกร ตรงดี 11

46 ด.ญ. วนัศศกิณุช์ เลิศศริิอมร 13

47 ด.ญ. นิธินนัท์ สัทธาคุปต์ 17

48 ด.ญ. ชาลิสา อ่ิมประเสริฐสุข 25

49 ด.ช. ธนภมูิ สุขศริิ 29

50 ด.ญ. ฐิติกา ต้ังกจิงามวงศ์ 31

51 ด.ญ. ญาณิกา มากล่ิน 32

52 ด.ญ. พณิชา เพรยีวพานิช 35

53 ด.ญ. ณฐักฤตา เพชรปราณี 41

54 ด.ญ. จินต์จุฑา อรณุสกลุ 45

55 ด.ญ. ธญัญรตัน์ สุขสุวรรณ์ 46

56 ด.ช. พิรพัฒน์ หอพิสุทธิสาร 51

57 ด.ช. ธอธ เพาะบญุ 53

58 ด.ญ. ชนิดาภา รตันกลุวัฒนา 58

(1:2.55)

72.44

56.16

ม.1 ประเภทนกัเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ชื่อ - นามสกลุ

จ านวนผู้สมคัรสอบ 245 คน : รับ 96 คน

คะแนนสอบสูงสุด

คะแนนสอบต่ าสุด



ล าดับที่ ประเภท ติดโรงเรียน

1 ด.ช. ภาสวุฒิ ณ นคร ทั่วไป สวนกหุลาบ

2 ด.ญ. พรนบัพัน รจุิชพี ทั่วไป สตรีวิทยา

3 ด.ญ. นิลนิล สายสมบรูณ์ ทั่วไป สตรีวิทยา

4 ด.ญ. วิชชกานต์ ก าลังหาญ ทั่วไป สตรีวิทยา

5 ด.ญ. พรพิมล รจุิระปราการ ทั่วไป สตรีวิทยา

6 ด.ช. สัณหพิชญ์ เพียกขนุทด ทั่วไป โยธิน

7 ด.ญ. ณฏัฐา แกว้หิรญั ทั่วไป โยธิน

8 ด.ญ. รวิศรา เหลืองอร่ามวิฑรู ทั่วไป โยธิน

9 ด.ญ. อภชิญา คนไหวพริบ ทั่วไป โยธิน

10 ด.ญ. กวิสรา เกื้อกลูศาสนกจิ ทั่วไป โยธิน

11 ด.ช. ภดูิส ปญัญาสกลุเลิศ ทั่วไป โยธิน

12 ด.ช. ภาคิน ศรนีพนิคม ทั่วไป โยธิน

13 ด.ญ. ศภุสิรา กาญจนรจุี ทั่วไป หอวัง

14 ด.ญ. สุชญัญา สุทธนะ ทั่วไป หอวัง

15 ด.ญ. ทตัพิชา ดวงชาทม ทั่วไป หอวัง

16 ด.ญ. รวิสรา พลศกัดิ์ ทั่วไป หอวัง

17 ด.ช. เนธาร ปานสกลุ ทั่วไป หอวัง

18 ด.ญ. อรจีรา มสิุกานนท์ ทั่วไป หอวัง

19 ด.ญ. กานต์พิชชา เงินบ ารงุ ทั่วไป หอวัง

20 ด.ช. สิปปกร ลาภงัยะวิทย์ ทั่วไป หอวัง

21 ด.ช. สิปปภาส ลาภงัยะวิทย์ ทั่วไป หอวัง

22 ด.ญ. วิชิตา ทมุรตัน์ ทั่วไป หอวัง

23 ด.ญ. ปารชญา แสงจันทร์ ทั่วไป หอวัง

24 ด.ญ. กรชนก ดวงบญุช่วย ทั่วไป หอวัง

25 ด.ญ. วชิรญาณ์ พลบญุ ทั่วไป หอวัง

26 ด.ญ. เขมิพัชร์ เขมาภริกัษ์ ทั่วไป หอวัง

27 ด.ช. พิสิษฐ์ ผดงุเกยีรติวัฒนา ทั่วไป หอวัง

28 ด.ช. รณกร ปิตินานนท์ ทั่วไป หอวัง

29 ด.ญ. ชนญัชิดา มุ่งงานดี ทั่วไป หอวัง

30 ด.ญ. ธวลัรตัน์ ลิขิตวัฒนวิบลูย์ ทั่วไป หอวัง

31 ด.ญ. ลานนา สุขเกษม ในพ้ืนที่บริการ หอวัง

32 ด.ช. ณฐัชนนท์ สิมลี ในพ้ืนที่บริการ หอวัง

ชื่อ - นามสกลุ

โรงเรียนอ่ืนๆ



ล าดับที่ ประเภท ติดโรงเรียน

32 ด.ช. ศริสิทธิ์ ทพิย์ผ่อง ในพ้ืนที่บริการ หอวัง

33 ด.ช. อชิระ กลีบมณฑา ในพ้ืนที่บริการ ศรีอยุธยาฯ

34 ด.ช. ฐิษศฏ์ญาค์ เชื้อกลางใหญ่ ในพ้ืนที่บริการ ศรีอยุธยาฯ

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

*สอบติดไม่มีช่ือช่วยกรุณาแจ้งท่ีหน้าเพจครูตุ่ยด้วยนะค่ะ*

ชื่อ - นามสกลุ

โรงเรียนอ่ืนๆ


