
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนน   ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557

 วิชาคณิตศาสตร์ 

ด.ญ.อภิชญา   อัครเสรีนนท์   (Y.6C)
100 คะแนน

ด.ช.ภูริ   โสตถิปรีดาวงศ์   (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ญ.ปวารตี   ป่ินประภากร   (Y.6C)
90 คะแนน

ด.ญ.นิรชา   เวสาลี   (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ญ.วรีวรรณ   ภพปฏิพัทธ์   (Y.6F)
90 คะแนน

ด.ญ.เอมภา   โรจน์ฤทธากร   (Y.6D)
95 คะแนน

ด.ญ.ณภัทรสร   ศีลประชาวงศ์   (Y.6A)
90 คะแนน

ด.ญ.ปาณิสรา   อาจหาญศิริ   (Y.6E)
90 คะแนน

ด.ช.พชรพงษ์   อิงค์ปัญญา   (Y.6C)
90 คะแนน

ด.ญ.สุรภา   อุปริพุทธิพงศ์   (Y.6E)
90 คะแนน

ด.ช.จิรพัฒน์   ธรรมทวีโชค   (Y.6F)
95 คะแนน

ด.ช.สินสกฤตต์ิ   ยงรัตนกิจ   (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ช.สิรภัทร   พิเชษฐบุญเกียรติ   (Y.6E)
90 คะแนน

ด.ช.สิรศักด์ิ   รัตนเทพสถิตย์   (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ญ.ฐิติยา   นภาโชติศิริ   (Y.6E)
90 คะแนน

ด.ช.ณรัฐ   วิทวิยะรุจ   (Y.6D)
95 คะแนน

ด.ญ.มาริลิน  เคท   การ์ดเนอร์   (Y.6E)
90 คะแนน

ด.ช.ธนิน   จำเนียรจำรัส   (Y.6F)
90 คะแนน

ด.ช.พิชญะ   มานพจันทโรจน์   (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ช.ญาณวัฒน์   ปานพูนทรัพย์   (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ญ.ภัทร์นฤน   เจริญจิตรวัฒนา   (Y.6F)
95 คะแนน

ด.ช.รัตพล   มีมะโน   (Y.6F)
90 คะแนน

ด.ช.เอกณัฐ   ตันชวลิต   (Y.6F)
90 คะแนน

ด.ช.อรัญญ์   อัศวสืบสกุล   (Y.6E)
90 คะแนน



 วิชาวิทยาศาสตร์ 

 วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ญ.ภัทร์นฤน   เจริญจิตรวัฒนา  (Y.6F)
100 คะแนน

ด.ญ.อภิชญา   อัครเสรีนนท์  (Y.6C)
91 คะแนน

ด.ช.อรัญญ์   อัศวสืบสกุล  (Y.6E)
100 คะแนน

ด.ญ.ธนัชชา   ไพศาลอัคนี  (Y.6E)
100 คะแนน

ด.ช.จิรเมธ   จู  (Y.6E)
100 คะแนน

ด.ญ.ณภัทรสร   ศีลประชาวงศ์  (Y.6A)
100 คะแนน

ด.ญ.ภัทร์นฤน   เจริญจิตรวัฒนา  (Y.6F)
91 คะแนน

ด.ญ.เจนน่า ปาลิน   สจ๊วต  (Y.6E)
100 คะแนน

ด.ช.พิชญะ   มานพจันทโรจน์  (Y.6D)
100 คะแนน

ด.ญ.พิมพ์ปภา   วัฒนกาญจนะ  (Y.6A)
100 คะแนน

ด.ช.รัตพล   มีมะโน  (Y.6F)
100 คะแนน

ด.ช.สิรภพ   ลิลิตธรรมพันธ์  (Y.6E)
88.5 คะแนน

ด.ญ.ภันวา   บุญธนภัทร  (Y.6F)
100 คะแนน

ด.ญ.ฌีน   ฉันตระกูลเกษม  (Y.6E)
100 คะแนน

ด.ญ.อภิชญา   อัครเสรีนนท์  (Y.6C)
97.5 คะแนน

ด.ญ.สุพิชญา   แสงชัย  (Y.6F)
100 คะแนน

ด.ช.สิรภัทร   พิเชษฐบุญเกียรติ  (Y.6E)
100 คะแนน

ด.ญ.ซัม หยี   หว่อง  (Y.6F)
100 คะแนน

ด.ญ.ภัทร์สินี   ฟองศรัณย์  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ช.อภิวิชญ์   โปษะกฤษณะ  (Y.6F)
100 คะแนน

ด.ญ.สุรภา   อุปริพุทธิพงศ์  (Y.6E)
100 คะแนน

ด.ญ.เอมภา   โรจน์ฤทธากร  (Y.6D)
100 คะแนน

ด.ช.สิทธิบุตร   วีระทิพย์วงศ์  (Y.6B)
97.5 คะแนน



ด.ช.กฤษฎ์ิ   วังวิจิตร  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ญ.ไอรดา   เกียรติสิงห์นคร  (Y.6A)
97.5 คะแนน

ด.ช.ศรุชณพล   ช้ันเสวิกุล  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ช.สรัล   พิริยะพงศ์ศักด์ิ  (Y.6B)
97.5 คะแนน

ด.ช.ธวชิต   กุลภัทรชวฤทธ์ิ  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ญ.กัญจนพร   จำรัสวิมลรัตน์  (Y.6B)
97.5 คะแนน

ด.ญ.โซเฟีย เกล   มอนโกเมอร่ี  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ช.ฐปนนท์   บวรวนิชพงษ์  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ญ.ฐิติยา   นภาโชติศิริ  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์   ล้ำสมบัติ  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ช.สิริพงศ์   อัฉริยะศิลป์  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ญ.ฌาณิศรา   ศิวพิทักษ์  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ญ.ปวารตี   ป่ินประภากร  (Y.6C)
97.5 คะแนน

ด.ช.ณัฐ   อมรอนุกูล  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ญ.จิณห์นิภา   ชูทอง  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ญ.ภิญญดา   พงศะบุตร  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ญ.นิชาภา   หิรัญวโรดม  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ช.ปาณัสม์   ปุณโณปถัมภ์  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ญ.รุ่งกานต์   ปิณฑโรจน์ปัญญา  (Y.6A)
97.5 คะแนน

ด.ญ.มาริลิน เคท   การ์ดเนอร์  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ช.จิรพิชญ์   ศรีพิทักษ์  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ญ.รัตนะ   สันติชัยอนันต์  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ญ.ญาณิศา   คูร์พิพัฒน์  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ญ.อรไพลิน   วณิชย์ธนโอฬาร  (Y.6C)
97.5 คะแนน

ด.ช.กฤษฎิพงศ์   อัศวาณิชย์  (Y.6B)
97.5 คะแนน

ด.ช.สิรศักด์ิ   รัตนเทพสถิตย์  (Y.6D)
97.5 คะแนน

ด.ช.ธณชล   วิมลสัจจารักษ์  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ช.ณัฏฐ์พิพัฒ   นิลประกอบกุล  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ญ.สุพิชฌาย์   ลำเนาตระกูล  (Y.6C)
97.5 คะแนน

ด.ญ.พิชชาภา   เอมอมรรัตน์  (Y.6E)
97.5 คะแนน



ด.ญ.วรีวรรณ   ภพปฏิพัทธ์  (Y.6F)
97.5 คะแนน

ด.ช.สิรภพ   ลิลิตธรรมพันธ์  (Y.6E)
95 คะแนน

ด.ญ.อธิชา   ม่วงอุมิงค์  (Y.6A)
95 คะแนน

ด.ญ.มิณณา   ลิม  (Y.6C)
95 คะแนน

ด.ช.รวิชญ์   ล่ี  (Y.6C)
95 คะแนน

ด.ญ.ณกัญญา   คณานุรักษ์  (Y.6D)
95 คะแนน

ด.ญ.กมลภัทร   ทรัพย์มนชัย  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ช.ณรัฐ   วิทวิยะรุจ  (Y.6D)
95 คะแนน

ด.ช.ปิติภัทร   ฟองศรัณย์  (Y.6E)
95 คะแนน

ด.ญ.ณิภาพัชร์   ตรีรานุรัตน์  (Y.6F)
95 คะแนน

ด.ช.วงศพัทธ์   อัศวว่องไวกิจ  (Y.6A)
95 คะแนน

ด.ช.ภูวิศ   วิทยาเรืองเดช  (Y.6C)
92.5 คะแนน

ด.ญ.ณิชาภัทร   เครือพันธ์ุทอง  (Y.6E)
97.5 คะแนน

ด.ช.จิรพัฒน์   ธรรมทวีโชค  (Y.6F)
95 คะแนน

ด.ญ.ปาณิสรา   อาจหาญศิริ  (Y.6E)
95 คะแนน

ด.ช.กฤติน   สุทธิจิตร์  (Y.6C)
95 คะแนน

ด.ญ.ฟ้าใส   กุมารจันทร์  (Y.6F)
95 คะแนน

ด.ช.ชิติพัทธ์   ตันติเมธ  (Y.6F)
92.5 คะแนน

ด.ญ.ภัคจิรา   ธนัตถากร  (Y.6B)
97.5 คะแนน

ด.ช.พัสกร   สิริพงศกร  (Y.6B)
95 คะแนน

ด.ช.กิติพัฒน์   บุญภวัฒน์วงศ์  (Y.6E)
95 คะแนน

ด.ญ.ณิชา   อนุศักด์ิสิริ  (Y.6F)
95 คะแนน

ด.ช.ศรัณยู   โยเนะมูระ แสงแดง  (Y.6C)
95 คะแนน

ด.ช.ภาสวิชญ์   ชูจิรวงศ์  (Y.6F)
92.5 คะแนน

ด.ญ.มาเมษ์   เอ้ืออารีย์พิชิต  (Y.6B)
97.5 คะแนน

ด.ช.เอกณัฐ   ตันชวลิต  (Y.6F)
95 คะแนน

ด.ญ.อภิชยา   โพธ์ิทอง  (Y.6E)
95 คะแนน

ด.ช.พชรพงษ์   อิงค์ปัญญา  (Y.6C)
95 คะแนน

ด.ญ.ชาลิสา   เกษตรศิลป์ชัย  (Y.6B)
95 คะแนน

ด.ญ.มุกมินต์ตรา   จริยวิทยานนท์  (Y.6F)
92.5 คะแนน



ด.ญ.นิรชา   เวสาลี  (Y.6D)
92.5 คะแนน

ด.ช.ธีรพัฒน์   บูชารัมย์  (Y.6D)
92.5 คะแนน

ด.ญ.กัลยรัตน์   ชัยธนกวิน  (Y.6D)
92.5 คะแนน

ด.ญ.อาทิตยา   จันทร์สดใส  (Y.6B)
92.5 คะแนน

ด.ญ.จีรณี   ชวะโนทัย  (Y.6A)
90 คะแนน

ด.ช.ภควัต   พันธ์ไพศาล  (Y.6A)
90 คะแนน

ด.ช.พิสิฐ์   โพคอร์น่ี  (Y.6D)
92.5 คะแนน

ด.ญ.กันตา   ติยะพัฒนพูติ  (Y.6F)
92.5 คะแนน

ด.ช.อารยะ   เลิศเวชกุล  (Y.6C)
92.5 คะแนน

ด.ช.ญาณวัฒน์   ปานพูนทรัพย์  (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ช.ณัทหฤษฎ์   หวังสงวนกิจ  (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ญ.ชาลิสา   สัมพันธ์  (Y.6C)
90 คะแนน

ด.ช.เจตณัฐ   เจริญเลิศทวี  (Y.6E)
92.5 คะแนน

ด.ช.ธนิก   เลิศอำรุงวัฒนา  (Y.6F)
92.5 คะแนน

ด.ญ.ธวัลรัตน์   ภัทรพันธ์ุมณี  (Y.6C)
92.5 คะแนน

ด.ญ.วริทยา   ลี  (Y.6F)
90 คะแนน

ด.ญ.ชัญญา   อหะหมัดจุฬา  (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ช.ปารณัท   เผ่าสุวรรณ  (Y.6B)
90 คะแนน

ด.ญ.ชนิตา   ฟองกษีร  (Y.6F)
92.5 คะแนน

ด.ช.ชนายุติ   พฤกษ์รัตนกุล  (Y.6C)
92.5 คะแนน

ด.ช.จิรวัฒน์   สกุลจิตจินดา  (Y.6C)
92.5 คะแนน

ด.ญ.ณัฎฐา   ดีรูป  (Y.6B)
90 คะแนน

ด.ช.ธนิน   จำเนียรจำรัส  (Y.6F)
90 คะแนน

ด.ญ.พิชญา   เดชวงศ์ชัยกุล  (Y.6F)
90 คะแนน

ด.ญ.ซาหรา   ตินวาลา  (Y.6D)
92.5 คะแนน

ด.ช.นวิทธิ   เสนาหาญ  (Y.6B)
92.5 คะแนน

ด.ญ.ชนัญชิดา   ใจดี  (Y.6B)
92.5 คะแนน

ด.ช.เฉลิมพล   สัมปทานุกุล  (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ช.วิศวินท์   มนตรีวัต  (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ญ.สุชานุช   พจน์ปฏิญญา  (Y.6C)
90 คะแนน



ด.ช.อคิราภ์   คาน  (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ญ.ณิชาภัทร   รัชนกูล  (Y.6F)
90 คะแนน

ด.ช.สินสกฤตต์ิ   ยงรัตนกิจ  (Y.6D)
87.5 คะแนน

ด.ญ.พรมงคล   รัตนศรัณย์  (Y.6B)
87.5 คะแนน

ด.ช.กฤตภาส   อรรถธนสาร  (Y.6F)
87.5 คะแนน

ด.ช.ณัฐ   ปุปผชาติ  (Y.6E)
90 คะแนน

ด.ญ.นภพร   ปิยะสกุลชาติ  (Y.6D)
90 คะแนน

ด.ญ.ณัฐณภาส์   เจียมวิจิตรกุล  (Y.6D)
87.5 คะแนน

ด.ญ.ณชชา   โชติพิทักษ์กุล  (Y.6E)
87.5 คะแนน

ด.ญ.รวิกานต์   สุขศิริ  (Y.6A)
87.5 คะแนน

ด.ญ.ธีรตา   วิเศษจินดาวัฒน์  (Y.6B)
90 คะแนน

ด.ญ.รมิดา   ตันตราภิรมย์  (Y.6B)
90 คะแนน

ด.ช.วงศธร   สุวรรณขจิต  (Y.6A)
87.5 คะแนน

ด.ญ.ภูริสสรา   แก้วทอง  (Y.6D)
87.5 คะแนน

ด.ช.เทกยูน   ยอม  (Y.6B)
87.5 คะแนน

ด.ช.พร้อม  แจ๊ค   สิริสุขะ  (Y.6C)
90 คะแนน

ด.ช.กานต์เวธน์   เชาว์วรวิญญู  (Y.6E)
90 คะแนน

ด.ญ.ณัฐนันท์   เรียวโชติสกุล  (Y.6E)
87.5 คะแนน

ด.ญ.พัณณิตา   เพชรกำเหนิด  (Y.6B)
87.5 คะแนน

ด.ช.นันทพงศ์   แว่นแก้ว  (Y.6D)
87.5 คะแนน

ด.ช.ฉัตรดนัย   แว่นทอง  (Y.6B)
90 คะแนน

ด.ช.เมธาสิทธิ เบอนาด   มะกรสาร วินตัน  (Y.6B)
90 คะแนน

ด.ช.ธนิน   เลิศอำรุงวัฒนา  (Y.6E)
87.5 คะแนน

ด.ช.ศิรา   สิทธิจารธรรม  (Y.6B)
87.5 คะแนน


