
 

 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕63 
------------------------ 

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕63 ดังมีรายชื่อที่แจ้งในเอกสารท้าย 
ประกาศฉบับนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

      
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 41001 1 (511) นางสาว พรหมพร พรมเพ็ชร สุโขทัยวิทยาคม 

2 41002 1 (511) นางสาว รักษิณาพร ยิ้มยวน สุโขทัยวิทยาคม 

3 41003 1 (511) นางสาว จีรนันท์ ศิลสนิด สุโขทัยวิทยาคม 

4 41004 1 (511) เด็กหญิง ณัฐนันท ์ แสนโกศิก สุโขทัยวิทยาคม 

5 41005 1 (511) เด็กหญิง ประภาวรินทร์ รุ่งโรจน์ สุโขทัยวิทยาคม 

6 41006 1 (511) นางสาว มนัสพร ทองอุไร สุโขทัยวิทยาคม 

7 41007 1 (511) เด็กชาย จรณพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล สุโขทัยวิทยาคม 

8 41008 1 (511) นางสาว สิรัชชา กิจเกษมพงศ์ สุโขทัยวิทยาคม 

9 41009 1 (511) เด็กชาย ก้องภูคุณ ฉันทวรางค์ สุโขทัยวิทยาคม 

10 41010 1 (511) นาย พงศกร สุขจ้อย สุโขทัยวิทยาคม 

11 41011 1 (511) นาย จุลจักร คำโต สุโขทัยวิทยาคม 

12 41012 1 (511) นางสาว อภิญญา โสคร สุโขทัยวิทยาคม 

13 41013 1 (511) นางสาว ดารินทร์ ศรีศิลป์ สุโขทัยวิทยาคม 

14 41014 1 (511) นางสาว จารุศิริ ถนอมทองพันธ์ สุโขทัยวิทยาคม 

15 41015 1 (511) เด็กชาย รชตะ ปั้นทิม สุโขทัยวิทยาคม 

16 41016 1 (511) นาย ชัชวัชร กรรณิกา สุโขทัยวิทยาคม 

17 41017 1 (511) นาย กฤตภาส ธงไชย สุโขทัยวิทยาคม 

18 41018 1 (511) นางสาว พิมพ์มาดา แก้วทุ่ง สุโขทัยวิทยาคม 

19 41019 1 (511) นางสาว พรรณทวรรณ โกศิริ สุโขทัยวิทยาคม 

20 41020 1 (511) เด็กหญิง พัชราภา ประภาสัย สุโขทัยวิทยาคม 

21 41021 1 (511) นาย วรปรัชญ ์ เขมรุจินนท์ สุโขทัยวิทยาคม 

22 41022 1 (511) นาย ณพรรษ บุญส่ง สุโขทัยวิทยาคม 

23 41023 1 (511) เด็กชาย ญาณวีร์ เรืองวิชัยวัฒน์ สุโขทัยวิทยาคม 

24 41024 1 (511) นาย จิตติพัฒน์ ถาปาวงศ์ สุโขทัยวิทยาคม 

25 41025 1 (511) นาย นัทธพงศ์ นิ่มมณี สุโขทัยวิทยาคม 

26 41026 1 (511) นางสาว สิริยากร เกิดทรัพย์ สุโขทัยวิทยาคม 

27 41027 1 (511) นางสาว นริศรา เมืองหลวง สุโขทัยวิทยาคม 

28 41028 1 (511) เด็กหญิง ณัฐลดา นาคสุวรรณ สุโขทัยวิทยาคม 

29 41029 1 (511) นาย ธีรภัทร ตามาตา สุโขทัยวิทยาคม 

30 41030 1 (511) นางสาว พรทรัพย์ กลิ่นอำพร สุโขทัยวิทยาคม 



 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

31 41031 2 (512) นาย ณฐพร ไพรินทร์ สุโขทัยวิทยาคม 

32 41032 2 (512) นาย นิติพนธ์ ผ่องแผ้ว สุโขทัยวิทยาคม 

33 41033 2 (512) นาย สุรยุทธ เจือจาน สุโขทัยวิทยาคม 

34 41034 2 (512) เด็กหญิง พิมพ์นารา ศรีประทักษ์ สุโขทัยวิทยาคม 

35 41035 2 (512) นาย กรวิชญ์ พิมพ์ตะคุ สุโขทัยวิทยาคม 

36 41036 2 (512) นาย ชโยดมภ ์ แก้วทุ่ง สุโขทัยวิทยาคม 

37 41037 2 (512) เด็กชาย พงศธร สังข์จันทร์ สุโขทัยวิทยาคม 

38 41038 2 (512) นางสาว มนัสนันท์ แตงอ่อน สุโขทัยวิทยาคม 

39 41039 2 (512) เด็กชาย วัณณุวรรธน์ สีนวล สุโขทัยวิทยาคม 

40 41040 2 (512) นางสาว นิชา ไกรกิจราษฎร์ สุโขทัยวิทยาคม 

41 41041 2 (512) เด็กชาย ปรวรรษ บุญตั้ง สุโขทัยวิทยาคม 

42 41042 2 (512) นาย ธิษณะ ผกาวิสุทธิ์ สุโขทัยวิทยาคม 

43 41043 2 (512) นาย นิติศาสตร์ แจ่มจันทร์ สุโขทัยวิทยาคม 

44 41044 2 (512) นาย ทยา คำลือ สุโขทัยวิทยาคม 

45 41045 2 (512) นาย กษิดิศ สายเนตร สุโขทัยวิทยาคม 

46 41046 2 (512) เด็กชาย สกลวรรธน ์ เรืองวิริยานนท์ สุโขทัยวิทยาคม 

47 41047 2 (512) เด็กชาย ณัฐนันท ์ ว่องวิไลรัตน์ สุโขทัยวิทยาคม 

48 41048 2 (512) เด็กชาย สิทธิกร สุวรรณโรจน ์ สุโขทัยวิทยาคม 

49 41049 2 (512) เด็กชาย ธีรดนย์ ยาหมู่ สุโขทัยวิทยาคม 

50 41050 2 (512) นางสาว ปภาวรินท์ มูลดี สุโขทัยวิทยาคม 

51 41051 2 (512) นางสาว สุภัททรา พิณศรี อุดมดรุณี 

52 41052 2 (512) นางสาว สิตาภา ณัฐฐากิตติคุณ อุดมดรุณี 

53 41053 2 (512) เด็กหญิง บัวบูชา วุฒิสารเจริญ อุดมดรุณี 

54 41054 2 (512) นางสาว สุภนิดา แก้วเมืองกลาง วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 

55 41055 2 (512) นางสาว สิริยากร ยืนยงศิริกุล อุดมดรุณี 

56 41056 2 (512) นางสาว ณิชาภัทร แก้วหิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

57 41057 2 (512) นาย วุฒิพร มากมี เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 

58 41058 2 (512) นางสาว ธนพร พรมนิล อุดมดรุณี 

59 41059 2 (512) นางสาว ธัญชนก ทองสงค์ อุดมดรุณี 

60 41060 2 (512) นางสาว อภิชญา บัวผัน สุโขทัยวิทยาคม 
 



 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

61 41061 3 (513) นางสาว นิรภัทร น้อยน๊อต บ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) 

62 41062 3 (513) นาย พันวุธ ผูกอ้น สุโขทัยวิทยาคม 

63 41063 3 (513) นาย พาวิช ผูกอ้น สุโขทัยวิทยาคม 

64 41064 3 (513) นาย กฤษฎา ทองอุไร สุโขทัยวิทยาคม 

65 41065 3 (513) นาย พชรพล ฉัตรสุวรรณ์ สุโขทัยวิทยาคม 

66 41066 3 (513) นาย พีรณัฐ อินทรหอม สุโขทัยวิทยาคม 

67 41067 3 (513) นางสาว กฤติยาภรณ์ เนียมสำฤทธิ์ อุดมดรุณี 

68 41068 3 (513) นางสาว กัญญานัฐ สังข์จันทร์ อุดมดรุณี 
  



 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program  ประจำปีการศึกษา ๒๕63 

------------------------ 
 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียน
พิเศษ English Program ประจำปีการศึกษา ๒๕63 ดังมีรายชื่อที่แจ้งในเอกสารท้ายประกาศ 
ฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

     
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program  

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 42001 1(51๔) นาย คณาธิป สุขสว่าง สุโขทัยวิทยาคม 

2 42002 1(51๔) เด็กชาย ดีแลน ริชาร์ด สุโขทัยวิทยาคม 

3 42003 1(51๔) เด็กชาย ธนารัตน์ หนูพุ่ม สุโขทัยวิทยาคม 

4 42004 1(51๔) นาย ไกรวิชญ ์ อินโตนด บ้านหนองกระดิ่ง 

5 42005 1(51๔) นาย ภูวดล สุขแท้ ธีรธาดาพิษณุโลก 

6 42006 1(51๔) นาย สิทธิศักดิ์ แจ่มทุ่ง สุโขทัยวิทยาคม 
 
 

 

 


