
ผลการแข่งขันทางวิชาการ  
1. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ
ที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ดังนี้ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 (จ านวน 31 คน) 
 

เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
1560113561 เด็กชาย        สิรภพ                ขาวพลัด ป.1/3 
1540112869 เด็กหญิง        มานา                 นราเมธกุล ป.3/1 
1540112688 เด็กหญิง กุลชญา โชคะสุต ป.3/1 
1540112785 เด็กชาย บุณยกร ธารพานิช ป.3/2 
1540112790 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เผ่าวณิช ป.3/2 
1540112812 เด็กชาย ปุณณัตถ์ บุญยะเดช ป.3/2 
1540112761 เด็กชาย ธีทัต อุตวัฒน์ ป.3/2 
1540112729 เด็กหญิง ณภัทร พัชรเมธา ป.3/2 
1540112919 เด็กชาย สารัทธ์ โชติรุ่งโรจน ์ ป.3/2 
1540112938 เด็กหญิง         อรณิชชา ครองยุทธ ป.3/2 
1540112713 เด็กหญิง ชัญญา สิทธินันทวิทย์ ป.3/3 
1540112798 เด็กชาย ปัถย ์ คงชาญศิริ ป.3/3 
1540112898 เด็กชาย วิชญ์ วุฒิวิวัฒน์ชัย ป.3/3 
1540112700 เด็กหญิง เจณิตา ไม้งาม ป.3/4 
1540112839 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อิงคณิสร ป.3/4 
1540112859 เด็กชาย ภัทราวุธ บุญธรักษา ป.3/4 
1540112890 เด็กหญิง วรพิชชา เวชกุล ป.3/4 
1540112913 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว ป.3/4 
1540112855 เด็กชาย ภรัณยู ปีตานนท์ชัย ป.3/5 
1540112882 เด็กหญิง รรินทร์ ยิ่งยงรัตนกุล ป.3/5 
เลขประจ าตัว 

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
ชั้น 

1540112909 เด็กหญิง ศิริปรียา วรพนพิพัฒน์ ป.3/5 
1540112867 เด็กชาย มนพัทธ์ พฤกษ์มหาชัยกุล ป.3/6 



1540112873 เด็กหญิง เมธาวี พัฒนางกูร ป.3/6 
1540112943 เด็กหญิง เอฎา อดัมสแซค ป.3/6 
1540112697 เด็กชาย จินตภัทร บัณฑูรนิพิท ป.3/7 
1540112698 เด็กหญิง จีณัทฐ์ ใจยะ ป.3/7 
1540112768 เด็กหญิง นทษร วรรณพงค์ ป.3/7 
1540112732 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว ป.3/7 
1540112864 เด็กชาย ภูวิศ โกมุทมาศ ป.3/7 
1540112811 เด็กชาย ปุณณภัทร จิระประดิษฐกุล ป.3/7 
1540112689 เด็กชาย สิฐญ์ทานันท์ กิตติเจริญพงษ์ ป.3/7 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (จ านวน 27 คน) 
 

เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
1530112603 เด็กชาย       อชิตพล              สิริศรีศักดิ์ ป.4/1 
1530112348 เด็กชาย       ก้องภพ               ปิยะกมลานนท์ ป.4/2 
1520112013 เด็กชาย กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน ์ ป.5/1 
1520112138 เด็กชาย ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ ป.5/4 
1520112101 เด็กหญิง ธัญพร ขาวพลัด ป.5/6 
1520112179 เด็กหญิง พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์ ป.5/6 
1520112051 เด็กชาย ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ป.5/7 
1520112232 เด็กชาย วรเมธ ฝักเจริญผล ป.5/7 
1510111734 เด็กชาย ฆฤณ ม่วงน้อยเจริญ ป.6/1 
1510111741 เด็กชาย เจตณัฐ จิโรจด ารงค์ชัย ป.6/1 
1510111927 เด็กชาย วิวิธ มีแลบ ป.6/1 
1510111941 เด็กชาย ศุภกิตต์ วงศ์โต ป.6/1 
1510111766 เด็กชาย ณพวีร์ ไตรทิพเทวินทร์ ป.6/2 
1510111784 เด็กชาย เตชินท์ วิชัยณรงค์ ป.6/2 
1510111933 เด็กหญิง ศวิตา ไม้งาม ป.6/2 
1510111802 เด็กชาย ธัญพฤกษ์ บุญธรักษา ป.6/3 
เลขประจ าตัว 

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
ชั้น 

1510111930 เด็กชาย ศรณ์ โชติธนานุรักษ์ ป.6/3 
1510111849 เด็กชาย ปารีส นิลทลักษณ์ ป.6/4 



1510111791 เด็กชาย ธนพล จันปิง ป.6/5 
1510111891 เด็กชาย ภูเมธ วรรณปก ป.6/5 
1510111901 เด็กชาย รชา ผดุงพิทักษ์ชน ป.6/5 
1510111792 เด็กชาย ธนภูมิ เล็กสกุลไชย ป.6/6 
1510111750 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โบว์ศิริกุลเดชา ป.6/6 
1510111956 เด็กชาย สุเมธี หวังรุ่งเจริญ ป.6/6 
1510111966 เด็กหญิง อัณณา รักษาพัชรวงศ์ ป.6/6 
1510111844 เด็กชาย ปัณณธร ปัญญา ป.6/7 
1510111857 เด็กหญิง พรธีรา โตวรกุล ป.6/7 

 


