
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนสโุขทยัวทิยาคม 
เรือ่ง  รายชือ่นกัเรยีนผูม้สีทิธิส์อบเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ 

ประเภทหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ์– คณติศาสตร ์ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕62 
------------------------ 

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

     
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GP) 

ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

1 41001 511 เด็กหญิง ณัฐชยา โทนทอง อนุบาลสุโขทัย 
2 41002 511 เด็กชาย ธฤตวัน นาคสวัสดิ์ อนุบาลศรีส าโรง 
3 41003 511 เด็กชาย พงศธร หนูสอน สายธรรม 
4 41004 511 เด็กชาย ธีร์ เดชะปรากรม เดชาบดินทร์ 
5 41005 511 เด็กชาย ทัตเทพ คุ้มแก้ว อนุบาลสุโขทัย 
6 41006 511 เด็กหญิง สิริอาภา กิจภพเลิศศิลป์ อนุบาลสุโขทัย 
7 41007 511 เด็กชาย ธนวัต พุ่มเกตุ อนุบาลศรีส าโรง 
8 41008 511 เด็กหญิง ปราณปรียา พุฒลา อนุบาลสุโขทัย 
9 41009 511 เด็กชาย รัชชภูม ิ สุทธศิลป์ อนุบาลสุโขทัย 
10 41010 511 เด็กชาย ธนกรณ ์ ศรีปุงวิวัฒน์ กวางตง 
11 41011 511 เด็กหญิง สิริกุล สอนศรี อนุบาลสุโขทัย 
12 41012 511 เด็กชาย สุรพงศ์ ปั้นลี้ อนุบาลสุโขทัย 
13 41013 511 เด็กหญิง ปาลิตา ลือเฟ่ือง กวางตง 
14 41014 511 เด็กชาย อธิวัชร ชูเนตร อนุบาลศรีส าโรง 
15 41015 511 เด็กชาย จักรราช เมฆเครือ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
16 41016 511 เด็กชาย พัทธดนย์ บุญดี อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
17 41017 511 เด็กหญิง วรกมล พุ่มแฟง วัดท่าฉนวน 
18 41018 511 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ไหมเหลี่ยม อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
19 41019 511 เด็กชาย ณัฐภัทร อุท ากา บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 
20 41020 511 เด็กหญิง วิชชุลดา นาคทรานันท์ อนุบาลสุโขทัย 
21 41021 511 เด็กชาย กิตติ มั่นคง อนุบาลศรีส าโรง 
22 41022 511 เด็กชาย อัครวินท์ ภูทวี สายธรรม 
23 41023 511 เด็กชาย เตวิช พูลสังข์ มิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) 
24 41024 511 เด็กชาย นิติ แก้วจันทร์ กวางตง 
25 41025 511 เด็กหญิง ทญานันท์ สุขใส กวางตง 
26 41026 511 เด็กชาย อภิวิชญ์ ทองกัน อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
27 41027 511 เด็กหญิง ปราชญา โภชกรณ์ อนุบาลสุโขทัย 
28 41028 511 เด็กชาย อภิวิชญ์ แตงหมี อนุบาลสุโขทัย 
29 41029 511 เด็กชาย แก้วเก้า สันติอารีย์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
30 41030 511 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ แซ่ตั้ง กวางตง 

 

 



 
 

ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

31 41031 512 เด็กหญิง วาศินี อ่ าทอง อนุบาลสุโขทัย 
32 41032 512 เด็กชาย พสุเทพ หัตถีนาโค อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
33 41033 512 เด็กชาย ภูตะวัน เภาแก้ว บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 
34 41034 512 เด็กชาย ธีรภัทร์ จันทร์แสงนาวี อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
35 41035 512 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พัดมน อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
36 41036 512 เด็กหญิง พรพิมล เพชรกลม อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
37 41037 512 เด็กหญิง ณภัทร ผ่องใส อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
38 41038 512 เด็กหญิง นภัสสร สมณะ อนุบาลทุ่งสเลี่ยม 
39 41039 512 เด็กหญิง ฐิตาภา วงศ์จร วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
40 41040 512 เด็กหญิง สุนิสา ทองเชื้อ วัดท่าฉนวน 
41 41041 512 เด็กหญิง อติมา อินจันทร์ วัดท่าฉนวน 
42 41042 512 เด็กหญิง ปัญญาพร เป็นสุข อนุบาลสุโขทัย 
43 41043 512 เด็กชาย ภูริภัทร เหมราช กวางตง 
44 41044 512 เด็กชาย ธนภ ู สุขอินทร์ อนุบาลสุโขทัย 
45 41045 512 เด็กชาย บุญรักษา วุฒิสารเจริญ กวางตง 
46 41046 512 เด็กชาย พฤทธิพล เธียรสิทธิพร กวางตง 
47 41047 512 เด็กชาย อดิสรณ์ เอมหงษ์ หนองสะแกประชานุกูล 
48 41048 512 เด็กชาย อนุชิต ช านาญเสือ อนุบาลสุโขทัย 
49 41049 512 เด็กหญิง มนัสนันท์ พรมสุวรรณ์ อนุบาลสุโขทัย 
50 41050 512 เด็กชาย พีรพัฒน์ โบกบัว วัดจันทร์ (ลอมราษฏร์บ ารุง) 
51 41051 512 เด็กชาย จิราวุฒิ บานแย้ม อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
52 41052 512 เด็กหญิง ณิชกุล ปั้นทิม กวางตง 
53 41053 512 เด็กชาย นิรพงษ์ ดาวเรือง บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) 
54 41054 512 เด็กชาย ศิริชัย นฤภัย บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) 
55 41055 512 เด็กชาย กมลวิทย์ ชัชวาลย ์ บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) 
56 41056 512 เด็กชาย คุณากร โคเรือง อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
57 41057 512 เด็กชาย ณัฐพล แห่งสายหล้า อนุบาลสุโขทัย 
58 41058 512 เด็กหญิง พัชราภรณ์ อ้นแสน อนุบาลสุโขทัย 
59 41059 512 เด็กชาย พิชิตดาว ศรีสมุทร อนุบาลสุโขทัย 
60 41060 512 เด็กหญิง สุกัญญา บุญปุย อนุบาลสุโขทัย 

 
 



 
 

ล าดับท่ี  
เลขที่

ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

61 41061 513 เด็กหญิง สุพิชชา แก้วถม อนุบาลสุโขทัย 
62 41062 513 เด็กหญิง สุพิชญา แก้วถม อนุบาลสุโขทัย 
63 41063 513 เด็กชาย ศุภณวิชญ์ เทศสิงห์ อนุบาลสุโขทัย 
64 41064 513 เด็กหญิง สิรินันท์ จันทร์รอด อนุบาลสุโขทัย 
65 41065 513 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หนานนะ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
66 41066 513 เด็กหญิง อสมาภรณ์ เตียทวีเกียรติ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
67 41067 513 เด็กชาย กรินทร์ จิตอนุกูล อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
68 41068 513 เด็กชาย จิตติพัฒน์ รักถึง อนุบาลสุโขทัย 
69 41069 513 เด็กหญิง ชมพูนุท เรืองทรัพย์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
70 41070 513 เด็กชาย รัชชภูม ิ สุทธศิลป์ อนุบาลสุโขทัย 
71 41071 513 เด็กหญิง วิมลวรรณ บุญภู่ อนุบาลสุโขทัย 
72 41072 513 เด็กหญิง ชนนิกานต์ ค าเนียม วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
73 41073 513 เด็กหญิง ญาณพัทธ์ ทรงกลิ่น อนุบาลสุโขทัย 
74 41074 513 เด็กชาย ฉันทัช เนยสูงเนิน เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
75 41075 513 เด็กหญิง นิภาวรรณ กลิ่นประทับ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
76 41076 513 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เผือกนาค บ้านวังสมบูรณ์ 
77 41077 513 เด็กหญิง ธนพร จ่ายหนู วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
78 41078 513 เด็กชาย จักรภัทร ผดุงแสง เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
79 41079 513 เด็กชาย สิทธารถ ศรีช้าง วัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมมานุสสรณ์) 
80 41080 513 เด็กหญิง ทยานันท์ เกลี้ยงเพชร วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
81 41081 513 เด็กหญิง ศิริรัตน์ แก้วทุ่ง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
82 41082 513 เด็กหญิง ณัฐวีณ์กร มาลา อนุบาลสุโขทัย 
83 41083 513 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ พุ่มทอง อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
84 41084 513 เด็กหญิง วรรณิดา อ่ิมผึ้ง วัดคูหาสุวรรณ (วันคร ู2504) 
85 41085 513 เด็กชาย ญาณโรจน์ เรืองจันทร์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
86 41086 513 เด็กชาย ศรายุธ ภู่โต อนุบาลสุโขทัย 
87 41087 513 เด็กหญิง วนารี เพชรยอด วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
88 41088 513 เด็กหญิง ปภัสชนันท์ มันพร้าว วัดคูหาสุวรรณ (วันคร ู2504) 
89 41089 513 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ ยิ้มเปีย บ้านสนามบิน 
90 41090 513 เด็กหญิง นันท์นพิน งี้หลี วัดศรีสังวร 

 



 

ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

91 41091 514 เด็กชาย ธนชัย โหมดไทย วัดศรีสังวร 
92 41092 514 เด็กหญิง พริมลดา บุญศรี กวางตง 
93 41093 514 เด็กชาย พัฒนพงศ์ สันติตรานนท์ วัดศรีสังวร 
94 41094 514 เด็กชาย กสิวัฒน์ บรรลือ กวางตง 
95 41095 514 เด็กชาย กิตติพันธ์ เชื้อชัยนาท กวางตง 
96 41096 514 เด็กชาย ธนินทร ก้อนทองมา กวางตง 
97 41097 514 เด็กชาย ธนกฤต บุญประถัมภ์ กวางตง 
98 41098 514 เด็กชาย ธิปไตย อุทังสังข์ กวางตง 
99 41099 514 เด็กชาย ศักเพชร ช้างเผือก กวางตง 
100 41100 514 เด็กชาย ศิณะ ม่วงเกตุ กวางตง 
101 41101 514 เด็กชาย กฤติพงศ์ อุเซ็ง กวางตง 
102 41102 514 เด็กหญิง กษมา กุมุทเวคิน สายธรรม 
103 41103 514 เด็กหญิง รุ่งรดา ทานะมัย สายธรรม 
104 41104 514 เด็กชาย ศตายุ ทัศนา สายธรรม 
105 41105 514 เด็กชาย อชิรวัตร อินอุตมา สายธรรม 
106 41106 514 เด็กหญิง นิติมา ข าม่ัน สายธรรม 
107 41107 514 เด็กชาย สิรวิชญ ์ พรพัฒนารักษ์ สายธรรม 
108 41108 514 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ส้มส้า สายธรรม 
109 41109 514 เด็กชาย ทักษดนย์ แก้วนัยจิตร์ สายธรรม 
110 41110 514 เด็กหญิง นชาว ี ระยะประเสริฐ บ้านวังตะคร้อ 
111 41111 514 เด็กหญิง ชัญญานุช คุณสม สายธรรม 
112 41112 514 เด็กหญิง สิเรียม สิงห์เถื่อน สายธรรม 
113 41113 514 เด็กหญิง สุวรรณณี สมคิด สายธรรม 
114 41114 514 เด็กหญิง นันทิกานต์ จิตสว่าง สายธรรม 
115 41115 514 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ พรมเรือง สายธรรม 
116 41116 514 เด็กชาย จิรภัทร กิ่งก้าน สายธรรม 
117 41117 514 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ อินทร์สอน สายธรรม 
118 41118 514 เด็กชาย กรวิชญ์ รักษา สายธรรม 
119 41119 514 เด็กชาย วิธวิทย ์ เกตุวงค์ สายธรรม 
120 41120 514 เด็กหญิง ภัทรมน แก้วทุ่ง สายธรรม 

 
 
 



 

ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

121 41121 515 เด็กชาย ณฐพล พลอยทอง สายธรรม 
122 41122 515 เด็กชาย ณฐนนท ์ พลสวัสดิ์ สายธรรม 
123 41123 515 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ค าทอง สายธรรม 
124 41124 515 เด็กหญิง อริสร กรสนธิ์ สายธรรม 
125 41125 515 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ทองเชื้อ สายธรรม 
126 41126 515 เด็กชาย ณฐพัชร พจน์นาถ สายธรรม 
127 41127 515 เด็กหญิง ธนวรรณ ทั่งทอง สายธรรม 
128 41128 515 เด็กหญิง โสภิดา โตมาก สายธรรม 
129 41129 515 เด็กหญิง กนกพร บุญกิม สายธรรม 
130 41130 515 เด็กหญิง เบญญาภา ปัญจุมพล สายธรรม 
131 41131 515 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ทับโทน สายธรรม 
132 41132 515 เด็กชาย รัฐภูมิ อินอยู่ กวางตง 
133 41133 515 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ เอมเสม สายธรรม 
134 41134 515 เด็กชาย มนัสวิน คมสัน อนุบาลโรจนวิทย์ 
135 41135 515 เด็กชาย วัศพล เที่ยงดี สายธรรม 
136 41136 515 เด็กหญิง พรชนก เรืองสังข์ สายธรรม 
137 41137 515 เด็กหญิง เมธาพร บุญเรือง สายธรรม 
138 41138 515 เด็กหญิง นภัสสร เขียวแก้ว สายธรรม 
139 41139 515 เด็กหญิง คณภรณ์ ภูทรัพย์ สายธรรม 
140 41140 515 เด็กหญิง ปภัสสร หล าภักดี สายธรรม 
141 41141 515 เด็กชาย ธัญพร มั่งจิ๋ว สายธรรม 
142 41142 515 เด็กหญิง รักษิตา สุ่มแก้ว สายธรรม 
143 41143 515 เด็กหญิง จุฑามาศ คุ้มครอง สายธรรม 
144 41144 515 เด็กชาย ธีราฤทธิ์ เจตวิเศษไพศาล สายธรรม 
145 41145 515 เด็กชาย กันตินันท์ รุ่งโรจน์ สายธรรม 
146 41146 515 เด็กชาย ชิษพงศ์ พรมมี สายธรรม 
147 41147 515 เด็กชาย สุภัทรชัย สุทธมนัสวงษ์ สายธรรม 
148 41148 515 เด็กหญิง พัชรพร บุญนิตย์ สายธรรม 
149 41149 515 เด็กชาย ธนดล เปล่งปลั่ง สายธรรม 
150 41150 515 เด็กหญิง วรัชยา ยอดเกลี้ยง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

 
 
 



 
 

ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

151 41151 531 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ยศเกตุ วัดหนองกก 
152 41152 531 เด็กหญิง มุฑิตา ยิ้มทิม วัดหนองกก 
153 41153 531 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เทพแก้ว บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" 
154 41154 531 เด็กหญิง เบญญาภา พิรารัมย์ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
155 41155 531 เด็กหญิง ภรภัสสรณ ์ ทักท้วง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
156 41156 531 เด็กหญิง อภิสุตา บุนนาค วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
157 41157 531 เด็กชาย เกริกชัย พุ่มไม้ สายธรรม 
158 41158 531 เด็กชาย ชนมภูมิ ทิพย์บุญตา สายธรรม 
159 41159 531 เด็กชาย ณัฐภูม ิ เพ็ชรไทย กวางตง 
160 41160 531 เด็กหญิง ปาลิตา อินทร์ลับ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
161 41161 531 เด็กหญิง กันตพิชญ์ บุญดี บ้านลานทอง 
162 41162 531 เด็กชาย จักรินทร์ เปรมสน เชิงคีร ี(สุวิชานวรวุฒิ) 
163 41163 531 เด็กหญิง ณัฐธิดา ช้างเผือก บ้านดอนส าโรง 
164 41164 531 เด็กหญิง ฑิฆัมพร แก้วทุ่ง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

 


