
 
 

 

ประกาศโรงเรยีนสโุขทยัวทิยาคม 
เรือ่ง  รายชือ่นกัเรยีนผูม้สีทิธิส์อบเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

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

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

     
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 

ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GP) 

ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

1 41001 511 นางสาว อภิชญา อรุณแจ้ง สุโขทัยวิทยาคม 
2 41002 511 เด็กหญิง ศศิชาติ พวงเงิน สุโขทัยวิทยาคม 
3 41003 511 นางสาว พรไพลิน สืบค า สุโขทัยวิทยาคม 
4 41004 511 นางสาว สุพิชร์ญา พรมเพ็ชร สุโขทัยวิทยาคม 
5 41005 511 นางสาว กมลวรรณ ทัฬหสิริพงษ์ สุโขทัยวิทยาคม 
6 41006 511 นางสาว สุรวิวรรณ ดีทุ่ง สุโขทัยวิทยาคม 
7 41007 511 นางสาว อรวรรณ จันทร์ทิม สุโขทัยวิทยาคม 
8 41008 511 เด็กหญิง ภิญญดา เกษมส าราญ สุโขทัยวิทยาคม 
9 41009 511 เด็กหญิง สุปรียา ทองอยู่ สุโขทัยวิทยาคม 
10 41010 511 นางสาว ณิฌาพรรณ ทองสาด สุโขทัยวิทยาคม 
11 41011 511 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ แก้วบังเกิด สุโขทัยวิทยาคม 
12 41012 511 เด็กหญิง กฤตติกา ใจทิม สุโขทัยวิทยาคม 
13 41013 511 นาย ศุภวัฒน์ ส้มส้า สุโขทัยวิทยาคม 
14 41014 511 เด็กหญิง กัลญาณี กลิ่นหอม สุโขทัยวิทยาคม 
15 41015 511 นางสาว พิมพ์พลัช แม้นอินทร์ สุโขทัยวิทยาคม 
16 41016 511 นางสาว กรกนก เลี่ยมประเสริฐ สุโขทัยวิทยาคม 
17 41017 511 เด็กหญิง ปฐมาพร บวบม ี สุโขทัยวิทยาคม 
18 41018 511 เด็กหญิง วริศรา จันทรา สุโขทัยวิทยาคม 
19 41019 511 นาย ศุภวิชญ์ กลีบส าโรง สุโขทัยวิทยาคม 
20 41020 511 นาย พงศกร ทองอ้ิม สุโขทัยวิทยาคม 
21 41021 511 เด็กชาย ภูวิชญะ อุตสาหกิจ สุโขทัยวิทยาคม 
22 41022 511 เด็กชาย สิริพันธ์ ต่ายมี สุโขทัยวิทยาคม 
23 41023 511 นาย พศวัต ใจยอด สุโขทัยวิทยาคม 
24 41024 511 นาย ธนโชต ิ อินทร์ชม สุโขทัยวิทยาคม 
25 41025 511 นาย ศุภชัย แก้ววิเชียร สุโขทัยวิทยาคม 
26 41026 511 เด็กชาย เจนสรร เพชรทูล สุโขทัยวิทยาคม 
27 41027 511 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เมฆพัฒน์ สุโขทัยวิทยาคม 
28 41028 511 นาย นฤนาท ประถมอินทร์ สุโขทัยวิทยาคม 
29 41029 511 เด็กชาย รัตติพงศ์ วงศ์ปัทมกุล สุโขทัยวิทยาคม 
30 41030 511 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศรทอง สุโขทัยวิทยาคม 



 
 

ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

31 41031 512 เด็กหญิง อินถวา พุดซ้อน สุโขทัยวิทยาคม 
32 41032 512 นางสาว กนกอร อินผูก สุโขทัยวิทยาคม 
33 41033 512 เด็กหญิง ชนากานต์ สาคร สุโขทัยวิทยาคม 
34 41034 512 เด็กหญิง ฐิติยา พ่ึงพัก สุโขทัยวิทยาคม 
35 41035 512 เด็กหญิง ปุณยาพร ลือโฮ้ง สุโขทัยวิทยาคม 
36 41036 512 เด็กหญิง เบญจวรรณ ทองดี สุโขทัยวิทยาคม 
37 41037 512 นาย ธนภูมิ หาญก าธร สุโขทัยวิทยาคม 
38 41038 512 เด็กหญิง เบญญาภา คงหมื่นรักษ์ สุโขทัยวิทยาคม 
39 41039 512 นาย ไกรวิชญ ์ ปลาพันธ์ดี สุโขทัยวิทยาคม 
40 41040 512 เด็กชาย ธนสิน แก้วเกตุ สุโขทัยวิทยาคม 
41 41041 512 นาย อภิรักษ์ แก้วนิล สุโขทัยวิทยาคม 
42 41042 512 นาย วาสิน สายสินธุ ์ สุโขทัยวิทยาคม 
43 41043 512 นางสาว คณัสนันท์ น้อยนวล สุโขทัยวิทยาคม 
44 41044 512 เด็กชาย นรบดี เหลี่ยมไทย สุโขทัยวิทยาคม 
45 41045 512 เด็กชาย กิตติวินท์ เขียวขาว สุโขทัยวิทยาคม 
46 41046 512 นาย สุรพัศ มะลิซ้อน สุโขทัยวิทยาคม 
47 41047 512 นาย ธีรเมธ อินทรโชติ สุโขทัยวิทยาคม 
48 41048 512 เด็กชาย ภีมพล พรมประดิษฐ์ สุโขทัยวิทยาคม 
49 41049 512 นางสาว อริสรา พ่ึงเรือง สุโขทัยวิทยาคม 
50 41050 512 เด็กชาย บุญพันธุ์ หวังมีชัย สุโขทัยวิทยาคม 
51 41051 512 นาย ศิวกร ทับทอง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

52 41052 512 นางสาว ธนัชพร พรมประดิษฐ์ วัดจันทร์ (ลอมราฎร์บ ารุง) 
53 41053 512 เด็กหญิง วรัญญา บุญมาก เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
54 41054 512 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา จุ้ยคลัง ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 
55 41055 512 นางสาว ศวิตา เนียมแสง วัดจันทร์(ลอมราษฏร์บ ารุง) 
56 41056 512 เด็กชาย รัชตะ พุดซ้อน สุโขทัยวิทยาคม 
57 41057 512 นางสาว วริศรา กิง่ก้าน อุดมดรุณี 
58 41058 512 นางสาว เพ็ญนภา ศุภราช บ้านขุนนาวัง 
59 41059 512 นางสาว รัตตินันทน์ ปานทุ่ง บ้านขุนนาวัง 
60 41060 512 นาย จิรัฏฐ ์ แสนทอง บ้านวังพิกุล 

 

 



 

ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สุกล โรงเรียน 

61 41061 513 นางสาว จิรภิญญา ไร้สม อุดมดรุณี 
62 41062 513 นาย ชัยวัฒน ์ บัวป้อม สุโขทัยวิทยาคม 
63 41063 513 นาย ธเนศ ทรัพย์ร าลึก สุโขทัยวิทยาคม 
64 41064 513 เด็กชาย ธนาวุฒ ิ ประสงค์ด ารงชัย สุโขทัยวิทยาคม 
65 41065 513 นางสาว กรรนิกา คนไว สุโขทัยวิทยาคม 
66 41066 513 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองธรรม สุโขทัยวิทยาคม 
67 41067 513 นางสาว ณัฐธยาน์ โตสุข สุโขทัยวิทยาคม 
68 41068 513 นาย ปภินวิทย์ สอนเกตุ สุโขทัยวิทยาคม 
69 41069 513 นางสาว เกียรติศักดิ์ น้อยเอ่ียม สุโขทัยวิทยาคม 
70 41070 513 นางสาว อรัญกาญจน์ กล่อมถึก สุโขทัยวิทยาคม 
71 41071 513 นางสาว พิมพิกา เสือเพ็ง สุโขทัยวิทยาคม 
72 41072 513 นาย ณรงค์ชัย ก้านศรีรัตน์ สุโขทัยวิทยาคม 
73 41073 513 นาย นิธิพัฒน์ กลิ่นทุ่ง สุโขทัยวิทยาคม 
74 41074 513 นางสาว กัญญารัตน์ บุญมาก สุโขทัยวิทยาคม 
75 41075 513 เด็กหญิง นันท์นลิน ทับทิม สุโขทัยวิทยาคม 
76 41076 513 นางสาว ณัฐินี หลาแก้ว สุโขทัยวิทยาคม 
77 41077 513 นางสาว วนิศรา สุวรรณทอง สุโขทัยวิทยาคม 
78 41078 513 นางสาว กุลจิรา แก้วทอง สุโขทัยวิทยาคม 
79 41079 513 นางสาว พัชรพร วงค์ค า สุโขทัยวิทยาคม 
80 41080 513 เด็กชาย ปุณยวัจน์ กระพันเขียว สุโขทัยวิทยาคม 
81 41081 513 นางสาว อาทิตยา ไทรอินทรีย์ เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 

 


