
2. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 
ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ดังนี้ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 (จ านวน 28 คน) 
 

เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
1550113153 เด็กหญิง     พบพร                  ตั้งบุญสุข ป.2/4 
1540112752 เด็กชาย      ธนพนธ์                นาคศรี ป.3/1 
1540112782 เด็กชาย      นิธิศ                    ชัยวีระวัฒนะ ป.3/1 
1540112869 เด็กหญิง     มานา                   นราเมธกุล ป.3/1 
1540112729 เด็กหญิง     ณภัทร                  พัชรเมธา ป.3/2 
1540112761 เด็กชาย      ธีทัต                    อุตวัฒน์ ป.3/2 
1540112785 เด็กชาย      บุณยกร                ธารพานิช ป.3/2 
 1540112790 เด็กหญิง     ปภาวรินทร์            เผ่าวณิช ป.3/2 
1540112821 เด็กหญิง     พชรพร                 พักโพธิ์เย็น ป.3/2 
1540112842 เด็กหญิง     พิมพ์พัสตา             ศรีสถาพรพัฒน์ ป.3/2 
1540112713 เด็กหญิง     ชัญญา                  สิทธินันทวิทย์ ป.3/3 
1540112814 เด็กหญิง     ปุณยภา                พงศ์ภพไพบูลย์ ป.3/3 
1540112700 เด็กหญิง     เจณิตา                  ไม้งาม ป.3/4 
1540112833 เด็กหญิง     พิชชาภา               นามวงศ ์ 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 
1540112825 เด็กหญิง    พรรณปพร              สังข์สมบูรณ์ ป.3/5 
1540112855 เด็กชาย     ภรัณยู                   ปีตานนท์ชัย ป.3/5 
1540112882 เด็กหญิง     รรินทร์                 ยิ่งยงรัตนกุล ป.3/5 
1540112909 เด็กหญิง     ศิริปรียา                วรพนพิพัฒน์ ป.3/5 
1540112914 เด็กหญิง     ศุภิศรา                 เศวตกิติธรรม ป.3/5 
1540112865 เด็กชาย     ภูวิศ                     เทพเนาว์ ป.3/6 



เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
1540112697 เด็กชาย     จินตภัทร               บัณฑูรนิพิท ป.3/7 
1540112732 เด็กชาย     ณัฏฐ์กิตติ์               แซ่โง้ว ป.3/7 
1540112864 เด็กชาย     ภูวิศ                     โกมุทมาศ ป.3/7 
1540112689 เด็กชาย     สิฐญ์ทานนัท์(กุลธารริทร์)  กิตติเจริญพงษ์ ป.3/7 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (จ านวน 32 คน) 
 

เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
1530112603 เด็กชาย     อชิตพล                  สิริศรีศักดิ์ ป.4/1 
1520112013 เด็กชาย     กฤติน                    ปรชีาชัยสุรัตน์ ป.5/1 
1520112024 เด็กชาย     กานต์                    นราเวชพงศ ์ ป.5/2 
1520112133 เด็กชาย     ปวริศ                    สุขุมาลไพบูลย์  ป.5/2 
1520112206 เด็กหญิง     ภูริชญา                 วงศ์ป้อง ป.5/3 
1520112239 เด็กชาย      วิชญ์พล                 นาครัตน์ ป.5/3 
1520112156 เด็กหญิง     พรณิชา                  โสวเลิศรัชต ์ ป.5/4 
1520112108 เด็กชาย     ธาวิน                     นอกขุนทด ป.5/6 
1520112179 เด็กหญิง    พิมพ์มาดา               กิจธรรมรัตน ์ ป.5/6 
1520112085 เด็กหญิง    ณินญา                  บุญวรรณ ป.5/7 
1510111734 เด็กชาย    ฆฤณ                     ม่วงน้อยเจริญ ป.6/1 
1510111927 เด็กชาย    วิวิศน์                    มีแลบ ป.6/1 
1510111941 เด็กชาย    ศุภกิตต์                  วงศ์โต ป.6/1 
1510111797 เด็กชาย    ธภัทร                    จรูญวรรธนะ ป.6/2 
1510111933 เด็กหญิง    ศวิตา                    ไม้งาม ป.6/2 
1510111719 เด็กชาย    กฤติน                    แสงธนะพานิช ป.6/3 
1510111802 เด็กชาย    ธัญญพฤกษ์             บุญธรักษา ป.6/3 
1510111930 เด็กชาย    ศรณ์                     โชติธนานุรักษ์ ป.6/3 
1510111832 เด็กชาย    ปพน                     สุสิกขโกศล ป.6/4 
1510111849 เด็กชาย    ปารีส                    นิลทลักษณ์ ป.6/4 
1510111971 เด็กชาย    ไอศูรย์                   รัตนพงศ์ ป.6/4 
1510111891 เด็กชาย    ภูเมธ                     วรรณปก ป.6/5 



เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
1510111901 เด็กชาย    รชา                      ผดุงพิทักษ์ชน ป.6/5 
1510111792 เด็กชาย    ธนภูมิ                   เล็กสกุลไชย ป.6/6 
1510111816 เด็กชาย    นราวุฒิ                  แซ่โง้ว ป.6/6 
1510111886 เด็กชาย    ภานริศ                  กิตติเจริญพงษ์ ป.6/6 
1510111956 เด็กชาย    สุเมธี                    หวังรุ่งเจริญ ป.6/6 
1510111966 เด็กหญิง   อัณณา                   รักษาพัชรวงศ์ ป.6/6 
1510111727 เด็กชาย     กานต์                   ก้องเกียรตินที ป.6/7 
1510111844 เด็กชาย    ปัณณธร                 ปัญญา ป.6/7 
1510111857 เด็กหญิง   พรธีรา                   โตวรกุล ป.6/7 

 
เด็กชาย    ณฐกร                    ธรรมรังรอง ป.6/8 

 

 


