


ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
1 35522 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา แก้วทุ่ง วิทย์-คณิต
2 35424 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สนิทผล วิทย์-คณิต
3 35199 เด็กชาย คุณานนท์ โคเรือง วิทย์-คณิต
4 35184 เด็กชาย กิตติภัฎ อินทร์กลอย วิทย์-คณิต
5 35363 เด็กชาย เพ็ญชาติ พวงเงิน วิทย์-คณิต
6 35609 เด็กหญิง สิริวิมล พุ่มสุขวิเศษ วิทย์-คณิต
7 35566 เด็กหญิง พาขวัญ สาเกกูล วิทย์-คณิต
8 35366 เด็กชาย ภาคภูมิ เทศทอง วิทย์-คณิต
9 35253 เด็กชาย ณัฐวีร์ เนียมมี วิทย์-คณิต

10 35308 เด็กชาย นที สันติกุล วิทย์-คณิต
11 35425 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีโอสถ วิทย์-คณิต
12 35219 เด็กชาย ชยัโรจน์ เทศทัน วิทย์-คณิต
13 35451 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ พระโยม วิทย์-คณิต
14 35473 เด็กชาย อภิชยั ค ากระจ่าง วิทย์-คณิต
15 35215 เด็กชาย ชลธิศ ลือชวูงศ์ วิทย์-คณิต
16 35567 เด็กหญิง พีรดา นวมเอ่ียม วิทย์-คณิต
17 35484 เด็กชาย อัษฎาวุธ ยินดีสิงห์ วิทย์-คณิต
18 35515 เด็กหญิง ชลธิชา สุขอ่ิม วิทย์-คณิต
19 35598 เด็กหญิง ศุทธหทัย บรรเทา วิทย์-คณิต
20 35397 เด็กชาย วรากร บ่ายคล้อย วิทย์-คณิต
21 35521 เด็กหญิง ณัชชา สุพรรณพร วิทย์-คณิต
22 35466 เด็กชาย อนพัทย์ อินสด วิทย์-คณิต
23 35496 เด็กหญิง กวิสรา บ ารุงแจ้ง วิทย์-คณิต
24 35427 เด็กชาย สถาพร บวบมี วิทย์-คณิต
25 35596 เด็กหญิง ศิริพร เพ็งย้ิม วิทย์-คณิต
26 35638 เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ นาคคุ้ม วิทย์-คณิต
27 37131 เด็กชาย ธนัญชยั รุ่งเรือง วิทย์-คณิต
28 35195 เด็กชาย เขตไทย บุญจันทร์ วิทย์-คณิต
29 35516 เด็กหญิง ชวินมาดา วงค์ษา วิทย์-คณิต
30 35335 เด็กชาย ปุณณโชค ชยัรักษา วิทย์-คณิต

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม
รายช่ือนักเรยีนทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ศกึษาต่อระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่  4   ปีการศกึษา 2560

แผนการเรยีน วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์
ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
31 35436 เด็กชาย สหพัทธ์ ภูมิประพัทธ์ วิทย์-คณิต
32 36433 เด็กชาย เขมชาติ ภัทร์ประศาสน์ วิทย์-คณิต
33 35530 เด็กหญิง ณิชนันทน์ อินดี วิทย์-คณิต
34 35200 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ชนันชนะ วิทย์-คณิต
35 35536 เด็กหญิง ธวัลณรักษ์ กุลสุวรรณ์ วิทย์-คณิต
36 35172 เด็กชาย กานต์ เพ็งรัตนา วิทย์-คณิต
37 35162 เด็กชาย กรรชยั เขียวแก้ว วิทย์-คณิต
38 35461 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เหล็กเพ็ชร วิทย์-คณิต
39 35178 เด็กชาย กิตติธร วนิชพิสิฐพันธ์ วิทย์-คณิต
40 35524 เด็กหญิง ณัฐชณิ์ชา อุดมรัตนโยธิน วิทย์-คณิต
41 35262 เด็กชาย ตะวัน อ้อมชมภู วิทย์-คณิต
42 35510 เด็กหญิง จิรประภา ทศวารจันทรา วิทย์-คณิต
43 35498 เด็กหญิง กัญญ์วรา ตันเจริญ วิทย์-คณิต
44 35448 เด็กชาย สิริ ข าพงศ์ วิทย์-คณิต
45 35585 เด็กหญิง วาสิตา ชเีปรม วิทย์-คณิต
46 35272 เด็กชาย ธนชาติ โกธรรม วิทย์-คณิต
47 35591 เด็กหญิง วิศัลยา เมืองคล้าย วิทย์-คณิต
48 35634 เด็กหญิง อรวรา อ้นจร วิทย์-คณิต
49 35553 เด็กหญิง ปารณีย์ สีแนม วิทย์-คณิต
50 36446 เด็กหญิง นิรันตรี โตอ่วม วิทย์-คณิต
51 35571 เด็กหญิง มนัญชญา สีทางาม วิทย์-คณิต
52 36439 เด็กชาย หรัิญ เกษรบัว วิทย์-คณิต
53 35409 เด็กชาย วีรภัทร ภูพวก วิทย์-คณิต
54 35538 เด็กหญิง ธัญรัตน์ ดารารัตน์ วิทย์-คณิต
55 35594 เด็กหญิง ศศิวิมล บ้านกล้วย วิทย์-คณิต
56 35373 เด็กชาย ภานุวัฒน์ คล่ าคง วิทย์-คณิต
57 35472 เด็กชาย อนุรักข์ แน่งน้อย วิทย์-คณิต
58 35636 เด็กหญิง อริศรา ยอดเพชร วิทย์-คณิต
59 35330 เด็กชาย ปวริศ กิ่งก้าน วิทย์-คณิต
60 35600 เด็กหญิง สตรีรัตน์ อินทร์ลับ วิทย์-คณิต
61 35291 เด็กชาย ธนาศิลป์ ไก่แก้ว วิทย์-คณิต
62 35175 เด็กชาย กิตติ นิ่มนวล วิทย์-คณิต
63 35540 เด็กหญิง ธันย์ชนก จ่ันจีน วิทย์-คณิต

ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
64 35557 เด็กหญิง ผกามาศ แก้วจันทร์ วิทย์-คณิต
65 35588 เด็กหญิง วิลักขณา แก้วถม วิทย์-คณิต
66 35639 เด็กหญิง อัญพร บัวผัน วิทย์-คณิต
67 35595 เด็กหญิง ศิรินันท์ ปลีวัง วิทย์-คณิต
68 35179 เด็กชาย กิตตินันท์ อ่ าเทศ วิทย์-คณิต
69 35319 เด็กชาย นิลนพ โสอุดร วิทย์-คณิต
70 35603 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ออมสิน วิทย์-คณิต
71 35493 เด็กหญิง กรชนก สุรเชาร์ตระกูล วิทย์-คณิต
72 35534 เด็กหญิง ทิพย์สุคนธ์ พุ่มพวง วิทย์-คณิต
73 35350 เด็กชาย พิสิทธิ์ เกตุอ่อน วิทย์-คณิต
74 35241 เด็กชาย ณัฐนนท์ เกตุดิษฐ วิทย์-คณิต
75 35455 เด็กชาย สุพจน์ เนียมสัมฤทธิ์ วิทย์-คณิต
76 35554 เด็กหญิง ปิ่นหทัย ปิ่นดี วิทย์-คณิต
77 35447 เด็กชาย สิรารมย์ เทียนพันธ์ วิทย์-คณิต
78 35583 เด็กหญิง วรฤทัย วงค์ค า วิทย์-คณิต
79 35518 เด็กหญิง ญารินดา วนิชศิริ วิทย์-คณิต
80 35224 เด็กชาย ชนิวัตร แซ่ฉัว่ วิทย์-คณิต
81 35494 เด็กหญิง กฤติกา เรืองค า วิทย์-คณิต
82 35431 เด็กชาย สรนันท์ ปั้นลี้ วิทย์-คณิต
83 35608 เด็กหญิง สิริยุพา ยังดี วิทย์-คณิต
84 35501 เด็กหญิง กานต์ธิดา เกิดป้อม วิทย์-คณิต
85 35570 เด็กหญิง ภัทรีรัตน์ อ้นน่วม วิทย์-คณิต
86 35420 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ธนสัญชยั วิทย์-คณิต
87 35434 เด็กชาย สรวิศ พุกเกลี้ยง วิทย์-คณิต
88 37035 เด็กชาย ภูริภัทร ออมสินอุษา วิทย์-คณิต
89 35622 เด็กหญิง สุวิชาดา แก้วหนู วิทย์-คณิต
90 35176 เด็กชาย กิตติภณ พยอม วิทย์-คณิต
91 35641 เด็กหญิง อุษมา ติตาวงศ์ วิทย์-คณิต
92 35545 เด็กหญิง นัตติยา ส้มแก้ว วิทย์-คณิต
93 35213 เด็กชาย ชยานันท์ เสือโต วิทย์-คณิต
94 35507 เด็กหญิง จันทิรา พยัคฆ์น้อย วิทย์-คณิต
95 35628 เด็กหญิง อนุสยา พรมมินทร์ วิทย์-คณิต
96 35185 เด็กชาย กิตติภัสส์ พวงเงิน วิทย์-คณิต

ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
97 35547 เด็กหญิง นันทิชา มักทา วิทย์-คณิต
98 35624 เด็กหญิง เสาวนีย์ พันธุ์วิไล วิทย์-คณิต
99 35437 เด็กชาย สหฤทธิ์ สร้อยสวาท วิทย์-คณิต

100 35551 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ อยู่แย้ม วิทย์-คณิต
101 35464 เด็กชาย อธิปไตย วังแผน วิทย์-คณิต
102 35497 เด็กหญิง กษมา ธัญญเจริญ วิทย์-คณิต
103 35204 เด็กชาย จิตรทิวัส เสือมี วิทย์-คณิต
104 35528 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ อรรถสิษฐ์ วิทย์-คณิต
105 35552 เด็กหญิง ปารณีย์ มากมี วิทย์-คณิต
106 35408 เด็กชาย วีรฉัตร์ รักถึง วิทย์-คณิต
107 35489 เด็กหญิง กนกภรณ์ จูพันธ์ วิทย์-คณิต
108 35203 เด็กชาย จักรภัทร บุญจวง วิทย์-คณิต
109 35261 เด็กชาย ตราภูมิ ยอดปา วิทย์-คณิต
110 35386 เด็กชาย รัชชานนท์ แจ่มสน วิทย์-คณิต
111 35568 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พวงเงิน วิทย์-คณิต
112 35560 เด็กหญิง พรนิภา สายบัวทอง วิทย์-คณิต
113 35171 เด็กชาย ก่อบุญ บุญเสริม วิทย์-คณิต
114 35365 เด็กชาย ภัทรพงษ์ แมลงภู่ วิทย์-คณิต
115 35318 เด็กชาย นิธิภัทร์ หวิงปัด วิทย์-คณิต
116 35227 เด็กชาย ฌานิตย์ ปานทุ่ง วิทย์-คณิต
117 35565 เด็กหญิง พาขวัญ พัดข า วิทย์-คณิต
118 35278 เด็กชาย ธนพันธ์ ต่ายมี วิทย์-คณิต
119 35469 เด็กชาย อนุกูล แข้งแข วิทย์-คณิต
120 35584 เด็กหญิง วราภรณ์ มิ่งประเสริฐ์ วิทย์-คณิต
121 35459 เด็กชาย สุรัตน์ ทิมอ่ิม วิทย์-คณิต
122 35471 เด็กชาย อนุชา ชพัูนธ์ วิทย์-คณิต
123 35312 เด็กชาย นรินทร์ เอ่ียมทองอินทร์ วิทย์-คณิต
124 35537 เด็กหญิง ธัญชนก ยมนา วิทย์-คณิต
125 35573 เด็กหญิง รพีพรรณ อินอยู่ วิทย์-คณิต
126 35275 เด็กชาย ธนนนท์ หนูสอน วิทย์-คณิต
127 35527 เด็กหญิง ณัฐธิดา พันบุญ วิทย์-คณิต
128 35328 เด็กชาย ปราโมทย์ คีรีรัตนเสถียร วิทย์-คณิต
129 35189 เด็กชาย เกียรติยศ อยู่แย้ม วิทย์-คณิต

ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
130 35576 เด็กหญิง รัตนา ศรีชา้ง วิทย์-คณิต
131 35485 เด็กชาย อิทธิพล อ่ิมหรัิญ วิทย์-คณิต
132 35180 เด็กชาย กิตติพงศ์ ดีสุข วิทย์-คณิต
133 35316 เด็กชาย นันทวัฒน์ มาเอ่ียม วิทย์-คณิต
134 35428 เด็กชาย สมพชร นามแก้ว วิทย์-คณิต
135 35499 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุขใส วิทย์-คณิต
136 35334 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ภู่พันธ์ วิทย์-คณิต
137 35533 เด็กหญิง เณชารีย์ พุ่มไม้ วิทย์-คณิต
138 35411 เด็กชาย วีรภัทร คล้ายแท้ วิทย์-คณิต
139 35632 เด็กหญิง อรปรียา ไกรกิจราษฎร์ วิทย์-คณิต
140 35452 เด็กชาย สุชาติ เกศเกล้า วิทย์-คณิต
141 35475 เด็กชาย อภิวิชญ์ จุ้ยขุนทอง วิทย์-คณิต
142 35430 เด็กชาย สมศักดิ์ อยู่บุญ วิทย์-คณิต
143 35602 เด็กหญิง สโรชา สดชื่น วิทย์-คณิต
144 35235 เด็กชาย ณัฏฐภัทร สังข์ทอง วิทย์-คณิต
145 35599 เด็กหญิง ศุภิสรา เปรมกระสินธุ์ วิทย์-คณิต
146 35512 เด็กหญิง จิราภรณ์ ใหม่ไชย วิทย์-คณิต
147 35391 เด็กชาย รุ่งโรจน์ สุดใจ วิทย์-คณิต
148 35582 เด็กหญิง วรรณยุดา บวบมี วิทย์-คณิต
149 35631 เด็กหญิง อรปรียา แย้มเมล์ วิทย์-คณิต
150 35626 เด็กหญิง โสภาพรรณ ย้ิมเปีย วิทย์-คณิต
151 35407 เด็กชาย วิสัยทัศน์ อินทร์จันทร์ วิทย์-คณิต
152 35561 เด็กหญิง พรพรรณ นามวงษา วิทย์-คณิต
153 35348 เด็กชาย พาทิศ ดีโต วิทย์-คณิต
154 35531 เด็กหญิง ณิชากร เสรศาสตร์ วิทย์-คณิต
155 35191 เด็กชาย โกเมทร์ อินชมะ วิทย์-คณิต
156 35614 เด็กหญิง สุดาวัลย์ รุ่งเรือง วิทย์-คณิต
157 35564 เด็กหญิง พัฒน์นรี ปิ่นเปี่ยม วิทย์-คณิต
158 35426 เด็กชาย ศุภินันท์ จันทร์ศรี วิทย์-คณิต
159 35456 เด็กชาย สุภวัทน์ สุขพลอย วิทย์-คณิต
160 35352 เด็กชาย พีร์ นวมเพ็ชร วิทย์-คณิต
161 35620 เด็กหญิง สุรีมาศ ทุเรียน วิทย์-คณิต

ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
1 35637 เด็กหญิง อริสรา แก้วทอง อังกฤษ-คณิต
2 35315 เด็กชาย นันทพงศ์ บุญแก้ว อังกฤษ-คณิต
3 35500 เด็กหญิง กานต์ธิดา หรัิญธนวิวัฒน์ อังกฤษ-คณิต
4 35611 เด็กหญิง สุชาดา อ้นชื่น อังกฤษ-คณิต
5 35635 เด็กหญิง อริศรา เกตุพันธ์ อังกฤษ-คณิต
6 35575 เด็กหญิง รวิสรา หล าภักดี อังกฤษ-คณิต
7 35506 เด็กหญิง เครือฟ้า สมบูรณ์ อังกฤษ-คณิต
8 35511 เด็กหญิง จิราพันธ์ ใหม่ไชย อังกฤษ-คณิต
9 36434 เด็กหญิง ลลิตา ข าอ่ิม อังกฤษ-คณิต

10 35249 เด็กชาย ณัฐภัทร สิงหด์า อังกฤษ-คณิต
11 35615 เด็กหญิง สุทธิดา เลี่ยมประเสริฐ อังกฤษ-คณิต
12 35240 เด็กชาย ณัฐดนัย เทียนด า อังกฤษ-คณิต
13 36441 เด็กหญิง ณัฏฐา รักถึง อังกฤษ-คณิต
14 35529 เด็กหญิง ณัฐวดี มูลเจริญขจร อังกฤษ-คณิต
15 35342 เด็กชาย พรรณุเดช พรมภักดี อังกฤษ-คณิต
16 35606 เด็กหญิง สิริกัลญา เที่ยงรัตน์ อังกฤษ-คณิต
17 35593 เด็กหญิง ศศิธร ค าแก้ว อังกฤษ-คณิต
18 35378 เด็กชาย ภูวเดช สินธุ์โสภา อังกฤษ-คณิต
19 35491 เด็กหญิง กมลธิดา สุขไสย อังกฤษ-คณิต
20 35563 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ชว่ยหล า อังกฤษ-คณิต
21 35607 เด็กหญิง สิริกัลยา เรืองจันทร์ อังกฤษ-คณิต
22 35282 เด็กชาย ธนภัทร แก้วบังเกิด อังกฤษ-คณิต
23 35432 เด็กชาย สรวิช ภูมิประพัทธ์ อังกฤษ-คณิต
24 35441 เด็กชาย สิทธิชยั ขวัญเกิด อังกฤษ-คณิต
25 35163 เด็กชาย กรุณพล อินทร์สุวรรณ อังกฤษ-คณิต
26 35255 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อ่วมพรม อังกฤษ-คณิต
27 35301 เด็กชาย ธีรภัทร์ จินบุตร อังกฤษ-คณิต
28 35234 เด็กชาย ณภัทร น้อยเหมือน อังกฤษ-คณิต
29 35279 เด็กชาย ธนภัทร เสือแก้ว อังกฤษ-คณิต
30 35170 เด็กชาย กวิน ปั่นฟัก อังกฤษ-คณิต

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม
รายช่ือนักเรยีนทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ศกึษาต่อระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่  4   ปีการศกึษา 2560

แผนการเรยีน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
31 35344 เด็กชาย พลพล ทองอยู่ อังกฤษ-คณิต
32 35592 เด็กหญิง ศยามล รัตนปัญญาพล อังกฤษ-คณิต
33 35581 เด็กหญิง วรรณภา วงศ์วัช อังกฤษ-คณิต
34 35376 เด็กชาย ภุชสิส์ ค้อมทอง อังกฤษ-คณิต
35 35445 เด็กชาย สิรภพ บุญลือ อังกฤษ-คณิต
36 35225 เด็กชาย เชาวุฒม์ เจริญวงษ์ อังกฤษ-คณิต
37 35370 เด็กชาย ภานุทัต หล าพรม อังกฤษ-คณิต
38 35181 เด็กชาย กิตติพงศ์ มาค า อังกฤษ-คณิต
39 35371 เด็กชาย ภานุเทพ หล าพรม อังกฤษ-คณิต
40 35311 เด็กชาย นพรุจ เก่งระดมกิจ อังกฤษ-คณิต
41 35341 เด็กชาย พชร ยมแก้ว อังกฤษ-คณิต
42 35435 เด็กชาย สหชยั อาจสูงเนิน อังกฤษ-คณิต
43 35236 เด็กชาย ณัฏพล โพธิ์ดี อังกฤษ-คณิต
44 35182 เด็กชาย กิตติพัฒน์ สุขจ้อย อังกฤษ-คณิต
45 35242 เด็กชาย ณัฐพงค์ ไทยอยู่ อังกฤษ-คณิต
46 35190 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดีจริง อังกฤษ-คณิต
47 35384 เด็กชาย ยุทธภูมิ เพ็งม่วง อังกฤษ-คณิต
48 35398 เด็กชาย วโรดม หมวกสังข์ อังกฤษ-คณิต
49 35405 เด็กชาย วิวัฒน์ เดชแฟง อังกฤษ-คณิต
50 35597 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ จ่ันแก้ว อังกฤษ-คณิต
51 35209 เด็กชาย เจษฎา มากเมือง อังกฤษ-คณิต
52 35295 เด็กชาย ธวัชชยั วรนุช อังกฤษ-คณิต
53 35801 เด็กชาย พบธรรม ดิษสิน อังกฤษ-คณิต
54 35223 เด็กชาย ชนิวัตร ไกรสีกาจ อังกฤษ-คณิต
55 35266 เด็กชาย วิชชกุร วิรัตนเสถียร อังกฤษ-คณิต

ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
1 35630 เด็กหญิง อมรรัตน์ เมฆสว่าง อังกฤษ-สังคม
2 35513 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ พรพฤฒิพงศ์ อังกฤษ-สังคม
3 37050 เด็กชาย อรรถวิทย์ เพชรรัตน์ อังกฤษ-สังคม
4 35587 เด็กหญิง วิภูษิตา บัวป้อม อังกฤษ-สังคม
5 35502 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ วัดแย้ม อังกฤษ-สังคม
6 35326 เด็กชาย ปรมัตถ์ พระโยม อังกฤษ-สังคม
7 35503 เด็กหญิง กิ่งแก้ว วัดแย้ม อังกฤษ-สังคม
8 35519 เด็กหญิง ฐิติญา มีการ อังกฤษ-สังคม
9 35385 เด็กชาย รังสิมันต์ุ สุวรรณทา อังกฤษ-สังคม

10 35589 เด็กหญิง วิไลพร พยัคน้อย อังกฤษ-สังคม
11 35613 เด็กหญิง สุฑามาศ ค าปาน อังกฤษ-สังคม
12 35523 เด็กหญิง ณัฐกานต์ อุปรี อังกฤษ-สังคม
13 35604 เด็กหญิง สสิกานต์ จุลพวก อังกฤษ-สังคม
14 35264 เด็กชาย ทรงภูมิ พรมสุข อังกฤษ-สังคม
15 35364 เด็กชาย ภัทรดนัย ค าวัฒนา อังกฤษ-สังคม
16 35488 เด็กหญิง กนกพร บุญคง อังกฤษ-สังคม
17 35572 เด็กหญิง มยุรฉัตร เอ่ียมโอน อังกฤษ-สังคม
18 35619 เด็กหญิง สุภาพร พุ่มเรียบ อังกฤษ-สังคม
19 35623 เด็กหญิง สุวิมล ค าจันทร์ อังกฤษ-สังคม
20 35416 เด็กชาย ศิริวัฒน์ โพธิประเสริฐ อังกฤษ-สังคม
21 35288 เด็กชาย ธนายุต เหล็กทอง อังกฤษ-สังคม
22 35627 เด็กหญิง อนัญพร ภูมี อังกฤษ-สังคม
23 35617 เด็กหญิง สุพรรณษา เสือบาง อังกฤษ-สังคม
24 35238 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วศรี อังกฤษ-สังคม
25 35514 เด็กหญิง ชนิตา องอาจ อังกฤษ-สังคม
26 35535 เด็กหญิง ธนภรณ์ ทับเมี่ยง อังกฤษ-สังคม
27 35590 เด็กหญิง วิไลรัตน์ เจริญเยาว์ อังกฤษ-สังคม
28 35621 เด็กหญิง สุวนันท์ ศรีกล่ า อังกฤษ-สังคม
29 35351 เด็กชาย พิสิษฐ์ อบเชย อังกฤษ-สังคม
30 35477 เด็กชาย อรรถชาติ ทิพยกมลพันธ์ อังกฤษ-สังคม

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม
รายช่ือนักเรยีนทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ศกึษาต่อระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่  4   ปีการศกึษา 2560

แผนการเรยีน ภาษาอังกฤษ - สังคมศกึษา
ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
31 35232 เด็กชาย ณการ หนูพุ่ม อังกฤษ-สังคม
32 35165 เด็กชาย กฤตภาส พรมมา อังกฤษ-สังคม
33 35415 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สิงหวี์ อังกฤษ-สังคม
34 35246 เด็กชาย ณัฐพล เนียมน่วม อังกฤษ-สังคม
35 35433 เด็กชาย สรวิชณ์ กุลธินี อังกฤษ-สังคม
36 35284 เด็กชาย ธนากร อ่องนาค อังกฤษ-สังคม
37 35248 เด็กชาย ณัฐภัทร์ กันไทย อังกฤษ-สังคม
38 35336 เด็กชาย เปรมปรีดิ์ ถึงทุ่ง อังกฤษ-สังคม
39 35283 เด็กชาย ธนวินท์ สาแก้ว อังกฤษ-สังคม
40 35320 เด็กชาย บรรพต เฉยเมล์ อังกฤษ-สังคม
41 35252 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ กุลอินทร์ อังกฤษ-สังคม
42 35258 เด็กชาย ดาวรุ่ง ปิ่นทอง อังกฤษ-สังคม
43 35579 เด็กหญิง ลลิตา คล่ าคง อังกฤษ-สังคม
44 35177 เด็กชาย กิตติกร สิงหโ์ต อังกฤษ-สังคม
45 35210 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สอนปั้น อังกฤษ-สังคม
46 35299 เด็กชาย ธีรพัฒน์ กล่ าหนองกก อังกฤษ-สังคม
47 35323 เด็กชาย ปฏิภาณ มายะนันท์ อังกฤษ-สังคม
48 35268 เด็กชาย ธนกร ทองเชื้อ อังกฤษ-สังคม
49 35343 เด็กชาย พลชา กระแย้ม อังกฤษ-สังคม
50 35612 เด็กหญิง สุชาดา โมมี อังกฤษ-สังคม
51 35167 เด็กชาย กฤษฎา นุชอยู่ อังกฤษ-สังคม
52 35396 เด็กชาย วรากร คุ้มกองสุวรรณ อังกฤษ-สังคม
53 35419 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ กาวิละบุตร อังกฤษ-สังคม
54 35218 เด็กชาย ชยัมงคล รอดทัพ อังกฤษ-สังคม
55 35239 เด็กชาย ณัฐฐินันท์ ภู่พันธ์ อังกฤษ-สังคม
56 35605 เด็กหญิง สสิณา เขียวคล้าย อังกฤษ-สังคม
57 35198 เด็กชาย คุณากร เอกอินทร์ อังกฤษ-สังคม
58 35442 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ผูกอ้น อังกฤษ-สังคม
59 35382 เด็กชาย ยศวรรธน์ ทั่วดาว อังกฤษ-สังคม
60 35280 เด็กชาย ธนภัทร ปัณราช อังกฤษ-สังคม
61 35355 เด็กชาย พีรพล ค าภูเวียง อังกฤษ-สังคม
62 35214 เด็กชาย ชโยธร เกตุอ่อน อังกฤษ-สังคม
63 35257 เด็กชาย ดนุพงษ์ เรืองค า อังกฤษ-สังคม
64 35250 เด็กชาย ณัฐรัตน์ ทองอินศรี อังกฤษ-สังคม

ช่ือ - ช่ือสกุล



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
1 35196 เด็กชาย คณิศร รุ่งสว่าง อังกฤษ-ฝร่ังเศส
2 35625 เด็กหญิง โสภา เกลากลึง อังกฤษ-ฝร่ังเศส
3 35508 เด็กหญิง จิดาภา ม่วงปาน อังกฤษ-ฝร่ังเศส
4 35440 เด็กชาย สิทธา สีหะอ าไพ อังกฤษ-ฝร่ังเศส
5 35574 เด็กหญิง รวินท์นิภา มากนวม อังกฤษ-ฝร่ังเศส
6 35353 เด็กชาย พีรพล โพธิ์จันทร์ อังกฤษ-ฝร่ังเศส
7 35562 เด็กหญิง พรพรรณ คร้ามอยู่ อังกฤษ-ฝร่ังเศส
8 35271 เด็กชาย ธนชยั กุลจันทร์ อังกฤษ-ฝร่ังเศส
9 35458 เด็กชาย สุรเชษฐ ปานนา อังกฤษ-ฝร่ังเศส

10 35393 เด็กชาย ฤกษ์นรา สนแก้ว อังกฤษ-ฝร่ังเศส
11 35539 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พลบุญ อังกฤษ-ฝร่ังเศส
12 35556 เด็กหญิง ปิยวรรณ บุญชุ่ม อังกฤษ-ฝร่ังเศส
13 35392 เด็กชาย เรืองวิทย์ แซ่ซิ อังกฤษ-ฝร่ังเศส
14 35793 เด็กชาย ณัฐรณ ริมฝาย อังกฤษ-ฝร่ังเศส
15 35417 เด็กชาย ศุภกร ไกรบุตร อังกฤษ-ฝร่ังเศส
16 35460 เด็กชาย สุริโย บุญเหมือน อังกฤษ-ฝร่ังเศส

ช่ือ - ช่ือสกุล

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม
รายช่ือนักเรยีนทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ศกึษาต่อระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่  4   ปีการศกึษา 2560

แผนการเรยีน ภาษาอังกฤษ - ฝรัง่เศส



ที่ เลขประจ าตัว แผน หมายเหตุ
1 35201 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เพชรคง อังกฤษ - จีน
2 35520 เด็กหญิง ณรินทร์ทิพย์ ปานทับทิม อังกฤษ - จีน
3 35577 เด็กหญิง รุ้งตะวัน ครองวงค์ อังกฤษ - จีน
4 35578 เด็กหญิง ลภัสรดา ทองค า อังกฤษ - จีน
5 35586 เด็กหญิง วิภาดา นาคแทน อังกฤษ - จีน
6 35541 เด็กหญิง ธันยพร จิระวิจิตรกุล อังกฤษ - จีน
7 35287 เด็กชาย ธนาธิป โตง้ิว อังกฤษ - จีน
8 35550 เด็กหญิง ประภัสสร วันจันทร์ อังกฤษ - จีน
9 35633 เด็กหญิง อรวรรณ อัมพะวัน อังกฤษ - จีน

10 35509 เด็กหญิง จิตรานุช ชา้งสวน อังกฤษ - จีน
11 35616 เด็กหญิง สุนทรี แสงอ่อน อังกฤษ - จีน
12 35555 เด็กหญิง ปิยมาศ ปูนอ่อน อังกฤษ - จีน
13 35467 เด็กชาย อนันตชยั ทองมนต์ อังกฤษ - จีน
14 35505 เด็กหญิง ขวัญจิรา รักถึง อังกฤษ - จีน
15 35495 เด็กหญิง กฤษณา วรรณสุผล อังกฤษ - จีน
16 35309 เด็กชาย นธีรบ ศรีภูธร อังกฤษ - จีน

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม
รายช่ือนักเรยีนทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ศกึษาต่อระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่  4   ปีการศกึษา 2560

แผนการเรยีน ภาษาอังกฤษ - จีน
ช่ือ - ช่ือสกุล






