
 

 

 

# โรงเรยีนภเูกต็วทิยาลยั # 

๑. โครงการหอ้งเรยีนพเิศษหลกัสตูรความเปน็เลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ (Gifted : SMP)   

      ๑. เด็กหญิงนภัสนันท ์ สมศักดิ ์   ป.๖/๒ 

 ๒. เด็กหญิงชัญญานุช พิบูลสวัสดิ ์  ป.๖/๒ 

 ๓. เด็กชายสิรวิชญ์ พฤกษ์ทวีศักดิ์  ป.๖/๒ 

 ๔. เด็กหญิงเสาวคนธ์ บุญรักษ์   ป.๖/๒ 

 ๕. เด็กหญิงจิดาภา หิรัญ   ป.๖/๒ 

 ๖. เด็กชายธนดล  พาหุบุตร   ป.๖/๒ 

 ๗. เด็กหญิงกรรณ์วิพัชร์ บุญทรง   ป.๖/๕ 

 

๒. โครงการสง่เสรมิความสามารถดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์สสวท. (SMT) 

 ๑. เด็กชายศุภณัฐ  ไกรเลิศ   ป.๖/๑ 

 ๒. เด็กชายกรธวัฒน์ ดำสุวรรณ  ป.๖/๑ 

 ๓. เด็กชายศรัณย์  เกษมมงคลพร  ป.๖/๑ 

 ๔. เด็กชายเนกษ์  สิทธิฤทธิ ์  ป.๖/๑ 

 ๕. เด็กหญิงอภิชญา ทองเขียว   ป.๖/๑ 

 ๖. เด็กหญิงณัฐธิดา บัวศร ี   ป.๖/๒ 

 ๗. เด็กชายธรรศ  บุรพชนก   ป.๖/๒ 

 ๘. เด็กหญิงลักษิกา อุดมทรัพย ์  ป.๖/๒ 

 ๙. เด็กหญิงชมพูนุท พิทยาณิชกุล  ป.๖/๒ 

 ๑๐. เด็กชายธีราทร สงวนนาม  ป.๖/๒ 

 ๑๑. เด็กหญิงเตชิตา วณิชยากานย์  ป.๖/๕ 

 ๑๒. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขอพรประเสริฐ   ป.๖/๖  

 

๓. โครงการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิารเปน็ภาษาองักฤษ English Program (EP) 

 ๑. เด็กชายศุภกร  แสงวิจิตร  ป.๖/๑ 

 ๒. เด็กหญิงกัญญ์วรา เกยทอง   ป.๖/๑ 

 ๓. เด็กหญิงชัญญาภัค เดชาติวัฒนา  ป.๖/๑ 

 ๔. เด็กชายณตะวัน จันทรโชตะ  ป.๖/๑ 

 ๕. เด็กหญิงจิรภัทร ดวงเกิด   ป.๖/๑ 

 ๖. เด็กหญิงเชิญขวัญ ประมวลสุข  ป.๖/๒ 

 ๗. เด็กหญิงภูมารีน ชโลธร   ป.๖/๖ 

 ๘. เด็กหญิงอันนา จันทร์ทับทิม  ป.๖/๗ 

โรงเรยีนอนบุาลภเูกต็ขอแสดงความยินดี 
 นกัเรยีนที่สอบไดศ้กึษาตอ่ชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ ๑ หอ้งโครงการพเิศษ ปกีารศกึษา ๒๕๖๕ 



 
 

 

๔. โครงการหอ้งเรยีนพเิศษหลกัสตูรความเปน็เลศิดา้นภาษาจนีและภาษาองักฤษ  

    (Intensive Chinese and English Program : ICE)  

 ๑. เด็กชายธีราทร สงวนนาม  ป.๖/๒ 

 ๒. เด็กหญิงข้าวขวัญ ไชยบุร ี   ป.๖/๒ 

 ๓. เด็กหญิงณิชารีย์ หนองบัว   ป.๖/๒ 

 ๔. เด็กหญิงชนากานต์ ฤาแรง   ป.๖/๒ 

 

 

# โรงเรยีนสตรภีเูกต็ # 

๑. โครงการนานาชาต ิหลกัสตูรนานาชาต ิ(IP) 

 ๑. เด็กหญิงพัชราภรณ ์ ภิญโญธนาคม  ป.๖/๑ 

 ๒. เด็กหญิงศรัญรัชต ์ ศรีสุวรรณ  ป.๖/๔ 

 ๓. เด็กหญิงบุญสิตา  จันทร์ฤทธิ ์  ป.๖/๔ 

 ๔. เด็กหญิงกิรณา พราหมณ์แก้ว  ป.๖/๗ 

 

๒. โครงการหอ้งเรยีนพเิศษ วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (SMTE)  

 ๑. เด็กหญิงรวิสรา โสฬส   ป.๖/๑ 

 ๒. เด็กหญิงพัชร์ริฎา คงหอม   ป.๖/๑ 

 ๓. เด็กหญิงณชากุล บุญรอดช ู  ป.๖/๒ 

 ๔. เด็กหญิงขวัญชนก เพชรมณ ี  ป.๖/๒ 

 ๕. เด็กชายปวีณ  สกุลแพทย ์  ป.๖/๔ 

 ๖. เด็กหญิงกิดาการ สมบรูณ์สวัสดิ ์  ป.๖/๔ 

 ๗. เด็กหญิงเบญญาภา ชัยชนะ   ป.๖/๕ 

 ๘. เด็กหญิงวรัชยา อาภรณ์ผล  ป.๖/๕ 

 ๙. เด็กหญิงสิริวรรณ ยันจัตุรัส   ป.๖/๖ 

 ๑๐. เด็กหญิงนรินลดา เหลาะเหม  ป.๖/๗ 

 ๑๑. เด็กชายนิรโมกษ์ ลักขณา   ป.๖/๗ 

 ๑๒. เด็กชายกฤษฎาภูมิ  หว่างสกุล  ป.๖/๗ 

 ๑๓. เด็กหญิงธิภานัน นาคทอง   ป.๖/๗ 

 

 

 

 

 



 
 

 

# โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ภเูกต็ # 

๑. โครงการพเิศษวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (SMTE)  

 ๑. เด็กหญิงปุณณภา ภาสุรางค์ภาค  ป.๖/๑ 

 ๒. เด็กชายกรภพ  แพนชัยภูมิ  ป.๖/๒ 

 ๓. เด็กชายนวดล  มลิพันธ ์   ป.๖/๒ 

 ๔. เด็กชายจิณณพัต ไตรรัตน ์   ป.๖/๓ 

 ๕. เด็กหญิงธัญลักษณ์ อังศุภมงคล  ป.๖/๓ 

 ๖. เด็กหญิงกรณ์ภัสสร จันทร์แดง  ป.๖/๓ 

 ๗. เด็กชายศักย์ศรณ์ ทิพย์กองลาศ  ป.๖/๔ 

 ๘. เด็กชายรชต  ทั่วไตรภพ  ป.๖/๕ 

 ๙. เด็กชายกลทีบ์  ชุมแก้ว   ป.๖/๕ 

 ๑๐. เด็กชายชนน  เรืองจันทร ์  ป.๖/๕ 

 ๑๑. เด็กชายนันท์มนัส ปะส ู   ป.๖/๕ 

 ๑๒. เด็กหญิงลภัสรดา ตามชู   ป.๖/๖ 

 

๒. โครงการสง่เสรมิความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์(SMP) 

 ๑. เด็กชายจิรายุ  ภูตะม ี   ป.๖/๕ 

 

๓. โครงการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิารเปน็ภาษาองักฤษ (EP) 

 ๑. เด็กชายธัญเทพ บุญยรักษ์  ป.๖/๕   

 

๔. หอ้งเรยีนพเิศษภาษาจีน (MECP)             

 ๑. เด็กชายรังสิมันตุ ์ ชูจิตต ์   ป.๖/๓ 

 ๒. เด็กชายพงศ์ภัค วัฒนะ   ป.๖/๓ 

 ๓. เด็กหญิงวชิรญาณ์ จำปาทอง  ป.๖/๓ 

 ๔. ด.ญ.ณิชา  เก้ือมี   ป.๖/๓ 

 ๕. เด็กหญิงทักษพร แยบเกษตร  ป.๖/๕   

 ๖. เด็กหญิงอัญชิสา เตบเสริม   ป.๖/๕ 

 ๗. เด็กชายภาวัต  หนูดำ   ป.๖/๗ 

   

 

 

 

 



 
 

 

# โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์นครศรธีรรมราช # 

๑. โครงการสง่เสรมิความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์(SMP) 

 ๑. ด.ญ.ดารานาถ  สุวรรณกูล  ป.๖/๖ 

 

 # โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา # 

๑. โครงการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิารเปน็ภาษาองักฤษ (EP) 

 ๑. ด.ช.ณชพล  ศิลปสุวรรณ  ป.๖/๑ 

 

# โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช # 

๑. โครงการสง่เสรมิความเปน็เลศิดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลย ี(SMTP)  

 ๑. เด็กชายธัญวิสิษฐ์ สัญญวงศ ์  ป.๖/๒ 

 ๒. เด็กหญิงณฐมน ปัญญายุทธศักดิ ์  ป.๖/๖  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


