ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้ผ่านการทดสอบ
โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕62
จานวน 100 ลาดับแรก
-----------------------------------------ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้ผ่านการทดสอบ โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ประจาปีการศึกษา ๒๕62 จานวน 100 ลาดับแรก ดังมีรายชื่อที่แจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายสมพร สุขอร่าม)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

หมายเหตุ วันที่ 10-11 มกราคม 2562 1) ผู้ผ่านการทดสอบลาดับที่ 1-30 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ม.1 ภายในเวลา 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคารพระร่วง
(อาคาร 2) (ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
2) ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมายืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเอง ให้ผู้ปกครอง
มาเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์แทนนักเรียนได้
3) ผลสอบของนักเรียนแต่ละโรงเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจะจัดส่ง
ให้ภายหลัง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
เด็กชายเฉลิมราชย์ ทองขาว
เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีผาย
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต เตชะสืบ
เด็กชายสิรวิชญ์ ม่วงศรี
เด็กชายนภสกร กาญจนโสภณ
เด็กหญิงณัฐชยา โทนทอง
เด็กชายภากร กุหลาบแก้ว
เด็กชายอชิตพล สุวรรณคูหา
เด็กหญิงวราลี เรืองวิชัยวัฒน์
เด็กชายธฤตวัน นาคสวัสดิ์
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีพงศ์ธรพิบูล
เด็กชายประภัสร์ ปักษี
เด็กหญิงฐิติประภา กอนผึ้ง
เด็กชายรัฐชาติ คําคุณเมือง
เด็กชายศุภเสฏฐ์ น้อยนวล
เด็กชายพงศธร หนูสอน
เด็กชายธีร์ เดชะปรากรม
เด็กชายทัตเทพ คุ้มแก้ว
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูมา
เด็กชายอธิวิทย์ ศรีประสิทธิ์
เด็กหญิงสิริอาภา กิจภพเลิศศิลป์
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จิ๋วปัญญา
เด็กชายธนวัต พุ่มเกตุ
เด็กหญิงปราณปรียา พุฒลา
เด็กชายสรภัทร ชัยวงศ์
เด็กชายรัชชภูมิ สุทธศิลป์
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ชัยวิเศษ
เด็กหญิงณัฐนิชา อินนารี
เด็กหญิงนิพาพร โพธิ์สวรรค์
เด็กหญิงณิชาภา ฉันทวรางค์

โรงเรียนเดิม
อนุบาลโรจนวิทย์
กวางตง
อนุบาลสุโขทัย
สายธรรม
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลสุโขทัย
สายธรรม
กวางตง
กวางตง
อนุบาลศรีสําโรง
กวางตง
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลศรีสําโรง
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลสุโขทัย
สายธรรม
เดชาบดินทร์
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลสุโขทัย
กวางตง
อนุบาลศรีสําโรง
อนุบาลสุโขทัย
สายธรรม
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลศรีสําโรง
อนุบาลศรีสําโรง
กวางตง
สายธรรม

หมายเหตุ

ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงซิ๊น หง
เด็กชายธนกรณ์ ศรีปุงวิวัฒน์
เด็กหญิงสิริกุล สอนศรี
เด็กชายสุรพงศ์ ปั้นลี้
เด็กหญิงปาลิตา ลือเฟื่อง
เด็กหญิงธนัชพร ชื่นอารมย์
เด็กชายอธิวัชร ชูเนตร
เด็กชายจักรราช เมฆเครือ
เด็กชายศักรินทร์ สอนหาจักร
เด็กชายพัทธดนย์ บุญดี
เด็กหญิงเบญญาภา พิรารัมย์
เด็กชายชาคริต ทองเกลี้ยง
เด็กหญิงสริตา เกตุบํารุง
เด็กหญิงวรกมล พุ่มแฟง
เด็กหญิงบุษยมาศ ดอนพิมพา
เด็กหญิงอัญชิษฐา เปลี่ยนขุนทด
เด็กหญิงวรรณิดา อิ่มผึ้ง
เด็กหญิงปภาวรินท์ จันทร์ทุ่ง
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ไหมเหลี่ยม
เด็กหญิงปณาลี เจริญผล
เด็กชายณัฐภัทร อุทํากา
เด็กหญิงวิชชุลดา นาคทรานันท์
เด็กชายกิตติ มั่นคง
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วทุ่ง
เด็กชายศรายุธ ภู่โต
เด็กชายอัครวินท์ ภูทวี
เด็กชายพนมกร ปิยะวงค์
เด็กหญิงสิรินันท์ จันทร์รอด
เด็กหญิงพบพร สูตรอุดม
เด็กหญิงจื่อยี๋ ก๊อ
เด็กหญิงพรกนก เรืองสังข์

โรงเรียนเดิม
กวางตง
กวางตง
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลสุโขทัย
กวางตง
สายธรรม
อนุบาลศรีสําโรง
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
อนุบาลศรีสําโรง
อนุบาลศรีสําโรง
วัดท่าฉนวน
อนุบาลศรีสําโรง
กวางตง
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
กวางตง
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
อนุบาลศรีสําโรง
บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์)
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลศรีสําโรง
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
อนุบาลสุโขทัย
สายธรรม
อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
อนุบาลสุโขทัย
กวางตง
กวางตง
สายธรรม

หมายเหตุ

ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงกัลป์ยกร กิจนาค
เด็กหญิงฐิตาภา วงศ์จร
เด็กชายมนพัทธ์ ชมสวน
เด็กชายชิษพงศ์ พรมมี
เด็กชายนิธิศ แหยมพลับ
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เชื้อประดิษฐ์
เด็กชายธีรเนตร เพ็ชรล้อมทอง
เด็กหญิงทยานันท์ เกลี้ยงเพชร
เด็กชายนนทพัทธ์ ยุทธศิลป์
เด็กหญิงภัทราพร มิ่งกลิ่น
เด็กหญิงวนารี เพชรยอด
เด็กชายวรินทร แป้นเกิด
เด็กหญิงนริศรา จังกินา
เด็กชายศุภณวิชญ์ เทศสิงห์
เด็กชายณัฐภูมิ เพ็ชรไทย
เด็กชายคุณากร โคเรือง
เด็กหญิงเบญญาภา ปัญจุมพล
เด็กชายพลวัฒน์ เกษมสําราญ
เด็กหญิงพริมลดา บุญศรี
เด็กหญิงธนพร แสนสะอาด
เด็กหญิงภัครจิรา อภิมนต์บุตร
เด็กหญิงสุประวีณ์ ทรดิษ
เด็กหญิงนวภัทร เม้ากําเนิด
เด็กชายสุธี เงินนา
เด็กหญิงโสภิดา โตมาก
เด็กหญิงกัญญาภัค ทิมเอม
เด็กหญิงสุทธิมนต์ ยิ้มประเสริฐ
เด็กหญิงสิรยากร ทองหล่อง
เด็กชายสราวุฒิ ผาติธรรมธร
เด็กหญิงชวิศา พานสัมฤทธิ์
เด็กหญิงธนพร จ่ายหนู

โรงเรียนเดิม
อนุบาลสุโขทัย
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
อนุบาลสุโขทัย
สายธรรม
อนุบาลศรีสําโรง
อนุบาลสุโขทัย
กวางตง
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
อนุบาลสุโขทัย
กวางตง
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลสุโขทัย
กวางตง
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
สายธรรม
อนุบาลสุโขทัย
กวางตง
อนุบาลศรีสําโรง
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
สายธรรม
กวางตง
สายธรรม
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
อนุบาลสุโขทัย
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)

หมายเหตุ

ที่
93
94
95
96
97
98
99
100

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

เด็กชายณัฐภัทร คําแสง
เด็กชายแทนคุณ ศิริวรกุล
เด็กหญิงประภัสสร หลําภักดี
เด็กชายอธิป ช่างเกวียน
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เอมเสม
เด็กหญิงสุชานันท์ โปรยทอง
เด็กหญิงนภัสสร เขียวแก้ว
เด็กชายสิรวิชญ์ พรพัฒนารักษ์

วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
กวางตง
สายธรรม
สายธรรม
สายธรรม
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
สายธรรม
สายธรรม

หมายเหตุ

