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ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 

-------------------------------------------- 

           ด้วยในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาเข้าสอบเป็นจ านวนมาก ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้นักเรียนเตรียมเอกสารที่ต้องน าส่งตามคู่มือการรับสมัครมาให้พร้อมและน าติดตัวไปยังห้องสอบ 

2. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองน ารถเข้ามาจอดภายในบริเวณโรงเรียน  โดยให้ส่งนักเรียนลงรถบริเวณจุดจอดรถ
รับส่งเท่านั้น 
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองพักรอบุตรหลานภายในบริเวณโรงเรียน  
 4. นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
และก่อนเข้าห้องสอบนักเรียนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่หน้าประตูห้องสอบ 
 5. นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือมีอาการไข้ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ 
มีน้ ามูก โรงเรียนจะแยกห้องสอบให้โดยเฉพาะ 
 6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์เข้าห้องสอบ โดยปิดเสียงหรือตั้งระบบสั่นได ้(แต่สามารถฝากไว้ 
กับครูผู้ก ากับห้องสอบได้) 
 7. การรับนักเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ จะอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามารับได้บริเวณหน้าอาคาร 
ที่นักเรียนสอบตั้งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป  

           ประกาศ ณ วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
     
 (นายสมพร  สุขอร่าม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางการรบันักเรียนหลังจากการสอบเสร็จสิ้น 



 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------ 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  
ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 311 อาคาร 3 เด็กหญิง กชพร หนูเมือง เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

2 311 อาคาร 3 เด็กหญิง กนกพร จันเช้ือ บ้านกล้วย

3 311 อาคาร 3 เด็กชาย กฤตพล พิศนอก วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

4 311 อาคาร 3 เด็กชาย กฤษฎา สุขม่วง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

5 311 อาคาร 3 เด็กชาย ก้องเกียรต์ิ เคลือบแก้ว อนุบาลสุโขทัย

6 311 อาคาร 3 เด็กหญิง กัญจนพร เอ่ียมภู่ อนุบาลสุโขทัย

7 311 อาคาร 3 เด็กชาย กานพลู ฉิมจารย์ บ้านนาสระลอย

8 311 อาคาร 3 เด็กชาย กิตติทัต รอดทุ่ง บ้านขุนนาวัง

9 311 อาคาร 3 เด็กหญิง กุลยารัตน์ ก้อนเกตุ อนุบาลสุโขทัย

10 311 อาคาร 3 เด็กหญิง ขวัญข้าว หมวกสังข์ สายธรรม

11 311 อาคาร 3 เด็กหญิง คณาพร จรวุฒิพันธ์ สายธรรม

12 311 อาคาร 3 เด็กชาย คณิศร โฉมห่วง บ้านนาสระลอย

13 311 อาคาร 3 เด็กชาย ฆฑาวุธ สิทธิเศรษฐ บ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)

14 311 อาคาร 3 เด็กหญิง จันทวรรณ สืบจันทร์ เทศบาลเมืองสุโขทัย

15 311 อาคาร 3 เด็กหญิง จิรภัค คุ้มพวก อนุบาลสุโขทัย

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

16 312 อาคาร 3 เด็กชาย จิรภัทร อินอ าพร บ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)

17 312 อาคาร 3 เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญเรือง บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

18 312 อาคาร 3 เด็กชาย เจตฏพร ละอองเดช วัดคลองกระจง

19 312 อาคาร 3 เด็กชาย ชนันทวี ย่ีทอง อนุบาลสุโขทัย

20 312 อาคาร 3 เด็กชาย ชนาธิป ขาวมะลิ อนุบาลสุโขทัย

21 312 อาคาร 3 เด็กชาย ชนาธิป คงเมือง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)

22 312 อาคาร 3 เด็กชาย ชนาธิป เมธีรัตน์ อนุบาลสุโขทัย

23 312 อาคาร 3 เด็กหญิง ชนารดี ทอนทอง อนุบาลพนัสศึกษาลัย

24 312 อาคาร 3 เด็กชาย ชัยเดช ธนพัตฉันทัศ วัดคูหาสุวรรณ (วัดครู 2504)

25 312 อาคาร 3 เด็กชาย ชีวานนท์ กีรติวศิน อนุบาลสุโขทัย

26 312 อาคาร 3 เด็กชาย โชคชัย โรจน์บุญถึง กวางตง

27 312 อาคาร 3 เด็กชาย ฐิตภัค ปล้ืมพันธ์ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

28 312 อาคาร 3 เด็กชาย ณฐพล ด าดี วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

29 312 อาคาร 3 เด็กชาย ณภัทร คงชาวนา อนุบาลสุโขทัย

30 312 อาคาร 3 เด็กชาย ณภัทร ทักท้วง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504 )

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

31 313 อาคาร 3 เด็กชาย ณัชพล เพ็ชรพูล วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

32 313 อาคาร 3 เด็กชาย ณัฎชนน พิทักษ์พันธ์ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

33 313 อาคาร 3 เด็กชาย ณัฏฐกร นุชรอด อนุบาลสุโขทัย

34 313 อาคาร 3 เด็กชาย ณัฏฐกร บุญมี วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504 )

35 313 อาคาร 3 เด็กหญิง ณัฐครานันท์ ทองพุ่ม บ้านกล้วย

36 313 อาคาร 3 เด็กชาย ณัฐดนัย ทับนาค วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

37 313 อาคาร 3 เด็กหญิง ณัฐธิดา เสือบาง บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

38 313 อาคาร 3 เด็กชาย ณัฐนนท์ ก้อนแก้ว บ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ)

39 313 อาคาร 3 เด็กชาย ณัฐนนท์ ป้วนป้อม บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)

40 313 อาคาร 3 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มอญเปีย บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

41 313 อาคาร 3 เด็กหญิง ตรีรัตน์ ค าอ่ิน บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

42 313 อาคาร 3 เด็กชาย เตชิต ศุภสิทธ์ิ สายธรรม

43 313 อาคาร 3 เด็กชาย ทรงพล บ้านกล้วย บ้านกล้วย

44 313 อาคาร 3 เด็กชาย ทวีชัย ถมยา วัดศรีสังวร

45 313 อาคาร 3 เด็กชาย ทีฆทัศน์ อยู่พุ่ม วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

46 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนกร กันเนียม อนุบาลสุโขทัย

47 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนกร พุ่มพวง อนุบาลสุโขทัย

48 314 อาคาร 3 เด็กหญิง ธนพร ทองพงษ์เนียม บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

49 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนพล แก้วผูก สายธรรม

50 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนภัทร ก่อมจาด เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

51 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนภัทร บุญสิงห์ บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

52 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนภัทร สุขดี บ้านกล้วย

53 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนภูมิ ศรีตนทิพย์ สายธรรม

54 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนภูมิ สุทธวงค์ อนุบาลสุโขทัย

55 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนรัตน์ พิชัยสวรรค์ เทศบาลเมืองสุโขทัย

56 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนวัต ผ่องแผ้ว อนุบาลสุโขทัย

57 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนะพัฒน์ ฐิติชญานิรันดร์ อนุบาลสุโขทัย

58 314 อาคาร 3 เด็กหญิง ธนัชพร กันทะเขียว อนุบาลวชิร

59 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนากร เรือนอินทร์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

60 314 อาคาร 3 เด็กชาย ธนาธิป อุตชาวสาน บ้านกล้วย

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

61 322 อาคาร 3 เด็กชาย ธันวา บุญคง อนุบาลวัดอู่ตะเภา

62 322 อาคาร 3 เด็กชาย ธันวา หงษ์เขียว วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)

63 322 อาคาร 3 เด็กชาย ธาวิน ด้วงแตง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

64 322 อาคาร 3 เด็กชาย ธีรเดช วงค์เดือน วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

65 322 อาคาร 3 เด็กชาย ธีรธาดา รักกล่ิน วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

66 322 อาคาร 3 เด็กชาย ธีรภัทร ม่ังคล้าย วัดครูหาสุวรรณ (วันครู2504)

67 322 อาคาร 3 เด็กชาย นที สวัสด์ิวิชัยโสภิต วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

68 322 อาคาร 3 เด็กชาย นนทกร อินดี  กวางตง

69 322 อาคาร 3 เด็กชาย นพคุณ นาคทรานันท์ อนุบาลสุโขทัย

70 322 อาคาร 3 เด็กหญิง นพมาศ คงเนียม อนุบาลสุโขทัย

71 322 อาคาร 3 เด็กชาย นราวิชญ์ เขียวบุตร วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

72 322 อาคาร 3 เด็กชาย นฤพล จูณีนารถ บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

73 322 อาคาร 3 เด็กหญิง นฤมล อ่ิมเทศ วัดคูหาสุววรรณ (วันครู2504)

74 322 อาคาร 3 เด็กชาย นวนนท์ เล็กทุ่ง อนุบาลสุโขทัย

75 322 อาคาร 3 เด็กหญิง นันท์นภัส เหมชาติลือชัย กวางตง

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

76 512 อาคาร 5 เด็กหญิง นันท์นภัส อย่างรัตนโชติ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

77 512 อาคาร 5 เด็กหญิง นันทิกา ส่ีห้าพงษ์ บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

78 512 อาคาร 5 เด็กหญิง นันทิกานต์ มาเอ่ียม บ้านป้อมประชานุกูล

79 512 อาคาร 5 เด็กชาย นิติภูมิ นุชรอด บ้านกล้วย

80 512 อาคาร 5 เด็กชาย นิธิพัฒน์ นาคคุ้ม บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

81 512 อาคาร 5 เด็กชาย นิพนธ์ ผิวขาว บ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)

82 512 อาคาร 5 เด็กชาย นิรภัทร ม่ังคล้าย อนุบาลเมืองสุโขทัย

83 512 อาคาร 5 เด็กชาย ปณิธาน ยศปัญญา อนุบาลสุโขทัย

84 512 อาคาร 5 เด็กชาย ประสิทธิพล ไกรวิลาศ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

85 512 อาคาร 5 เด็กหญิง ปวริศา รักษ์เจริญ อนุบาลสุโขทัย

86 512 อาคาร 5 เด็กหญิง ปัณฑิตา ทองปอด วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)

87 512 อาคาร 5 เด็กชาย ปิยภัทร หล าพรม อนุบาลสุโขทัย

88 512 อาคาร 5 เด็กชาย พงศธร ปวีร์วงศ์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

89 512 อาคาร 5 เด็กชาย พงษวรรธน์ การสมพิศ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

90 512 อาคาร 5 เด็กหญิง พรนภัส ทรงกล่ิน อนุบาลสุโขทัย

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

91 513 อาคาร 5 เด็กหญิง พรสุดา ย้ิมทิม วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

92 513 อาคาร 5 เด็กหญิง พลอยขวัญ ฉ ่าก๋ง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

93 513 อาคาร 5 เด็กหญิง พัชรพร กล่องชู บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

94 513 อาคาร 5 เด็กหญิง พัชราภรณ์ เดชะมา วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

95 513 อาคาร 5 เด็กชาย พัทธนันท์ เจริญสุข วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

96 513 อาคาร 5 เด็กชาย พัทธนันท์ บัวหลวง บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

97 513 อาคาร 5 เด็กชาย พิชญพงศ์ ข าทุ่ง อนุบาลสุโขทัย

98 513 อาคาร 5 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พุทธชู บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

99 513 อาคาร 5 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เรืองเท่ียง  อนุบาลสุโขทัย

100 513 อาคาร 5 เด็กหญิง พิมพ์นิภา สุขพลอย อนุบาลสุโขทัย

101 513 อาคาร 5 เด็กชาย พิษณุ เอ่ียมดี บ้านกล้วย

102 513 อาคาร 5 เด็กชาย พีรพล โฉมห่วง บ้านนาสระลอย

103 513 อาคาร 5 เด็กชาย พีรพัฒน์ จิตอนุกูล เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)

104 513 อาคาร 5 เด็กชาย พีรพัฒน์ เพ็ชรเอม อนุบาลสุโขทัย

105 513 อาคาร 5 เด็กชาย พีรภัทร อยู่ท้วม วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

106 514 อาคาร 5 เด็กชาย พีรวิชญ์ เงินดี อนุบาลสุโขทัย

107 514 อาคาร 5 เด็กชาย เพชรตะวัน สาเขตต์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

108 514 อาคาร 5 เด็กหญิง เพชรน ้าหน่ึง จันทร์สิทธ์ิ กวางตง

109 514 อาคาร 5 เด็กหญิง ภัณธิตา ม่วงทอง เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

110 514 อาคาร 5 เด็กชาย ภัทรวิน ภักดีณรงค์ อนุบาลสุโขทัย

111 514 อาคาร 5 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เมียบขุนทด วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

112 514 อาคาร 5 เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันใจ บ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)

113 514 อาคาร 5 เด็กชาย ภานุวัฒน์ อภิวัฒน์จ านงค์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

114 514 อาคาร 5 เด็กชาย ภูริภัทร อรินทร์ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

115 514 อาคาร 5 เด็กชาย ภูวดล เธียระวิบูลย์ อนุบาลสุโขทัย

116 514 อาคาร 5 เด็กชาย ยุทธิชัย ผ่องสี เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

117 514 อาคาร 5 เด็กชาย รชต คงดวล อนุบาลสุโขทัย

118 514 อาคาร 5 เด็กหญิง รฬิญญา นุชรอด บ้านกล้วย

119 514 อาคาร 5 เด็กชาย รัชพล ม่ิงสกุล อนุบาลสุโขทัย

120 514 อาคาร 5 เด็กหญิง รัฐพร อ้นน้อย อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

121 515 อาคาร 5 เด็กชาย รัฐภูมิ เพ็งสว่าง บ้านกล้วย

122 515 อาคาร 5 เด็กชาย รัฐศาสฐ์ ถีติปริวัตร์ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

123 515 อาคาร 5 เด็กชาย รัฐศาสตร์ พรมย้อย สายธรรม

124 515 อาคาร 5 เด็กหญิง ริชญาภรณ์ สนธิมูล บ้านป้อมประชานุกูล

125 515 อาคาร 5 เด็กหญิง รุ่งนภา อ ่าพุฒ บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

126 515 อาคาร 5 เด็กหญิง รุ่งรัตน์ กาบัว วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

127 515 อาคาร 5 เด็กชาย โรจน์ศ กด์ิ ภู่พันธ์ุ อนุบาลสุโขทัย

128 515 อาคาร 5 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ คิดงาม บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

129 515 อาคาร 5 เด็กชาย วรกานต์ เพ็งสว่าง บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

130 515 อาคาร 5 เด็กหญิง วรพิชชา นาคนาคา บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

131 515 อาคาร 5 เด็กชาย วรภัทร แดงเรือง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

132 515 อาคาร 5 เด็กชาย วรภัทร ปานบุตร เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

133 515 อาคาร 5 เด็กชาย วัชรพล เกตุชาญ บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

134 515 อาคาร 5 เด็กหญิง วิมลมณี จันทร์ฉาย บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

135 515 อาคาร 5 เด็กหญิง วีรดา เขียวคชสาร บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

136 521 อาคาร 5 เด็กชาย วุฒิพงษ์ ถึงน้อย บ้านกล้วย

137 521 อาคาร 5 เด็กหญิง ศศิวิมล ม่ิงสวัสด์ิ บ้านนาสระลอย

138 521 อาคาร 5 เด็กชาย ศักดิภัทร เคลือบแก้ว อนุบาลสุโขทัย

139 521 อาคาร 5 เด็กชาย ศิรชัช นนทะวงค์ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

140 521 อาคาร 5 เด็กชาย ศิริพล ลัยกิจมงคล อนุบาลสุโขทัย

141 521 อาคาร 5 เด็กชาย ศิริมงคล นุ้ยเย็น บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)

142 521 อาคาร 5 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ แก้วเนย เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

143 521 อาคาร 5 เด็กชาย ศุภกฤต ยุบล สายธรรม

144 521 อาคาร 5 เด็กชาย เศรษฐวัฒน์ พันธ์ุชนะ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)

145 521 อาคาร 5 เด็กชาย สรยุทธ จันทร์สว่าง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

146 521 อาคาร 5 เด็กหญิง สโรชา ศรีบานเย็น บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

147 521 อาคาร 5 เด็กหญิง สลินเกตณ์ มูลพินิจ บ้านกล้วย

148 521 อาคาร 5 เด็กชาย สิทธิพล มูลทองย้อย บ้านกล้วย

149 521 อาคาร 5 เด็กชาย สิรภัทร ชุมทอง อนุบาลเมืองสุโขทัย

150 521 อาคาร 5 เด็กชาย สิรภัทร บัวเผ่ือน อนุบาลสุโขทัย

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

151 522 อาคาร 5 เด็กหญิง สุชัญญา หนูเมือง อนุบาลสุโขทัย

152 522 อาคาร 5 เด็กชาย สุทธิชัย รอดทุ่ง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

153 522 อาคาร 5 เด็กชาย สุทธิพงษ์ บุญปัน อนุบาลสุโขทัย

154 522 อาคาร 5 เด็กหญิง สุมินตรา ม่ันสุข วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

155 522 อาคาร 5 เด็กชาย สุรพัศ สอนโต สายธรรม

156 522 อาคาร 5 เด็กชาย โสภณา สุขดี บ้านกล้วย

157 522 อาคาร 5 เด็กชาย อชิรวิทย์ คงดวล อนุบาลสุโขทัย

158 522 อาคาร 5 เด็กชาย อดิเทพ แจ่มแจ้ง บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

159 522 อาคาร 5 เด็กชาย อนุสรณ์ ไกรแสง บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

160 522 อาคาร 5 เด็กชาย อภิพัฒน์ รักป้อม บ้านนาสระลอย

161 522 อาคาร 5 เด็กชาย อภิวิชญ์ู สุขโกษา รุจิเสรีวิทยา

162 522 อาคาร 5 เด็กชาย อานาคิน รชตกาญจน์กูล วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฎว่านักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 731 อาคาร 7 เด็กหญิง กชพร สีนวล บ้านหนองบัวจิตพินิจประชาสรรค์

2 731 อาคาร 7 เด็กหญิง กนกพร พรมมะนัด วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

3 731 อาคาร 7 เด็กหญิง กนกวรรณ  คุ้มคง อนุบาลสุโขทัย

4 731 อาคาร 7 เด็กชาย กรณ์ดนัย แบนลี อนุบาลบ้านด่านลานหอย

5 731 อาคาร 7 เด็กชาย กฤต ปัญญาเท่ียง บ้านวังวน

6 731 อาคาร 7 เด็กชาย กฤตภาส ปานพลอย อนุบาลสุโขทัย

7 731 อาคาร 7 เด็กชาย กฤษฎา โตอินทร์ บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

8 731 อาคาร 7 เด็กชาย กฤษฎา น้อยเทพ บ้านปากคลอง

9 731 อาคาร 7 เด็กชาย กฤษดา ฟักต้ัว บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

10 731 อาคาร 7 เด็กชาย กฤษดากร ม้ายอง บ้านวังหงส ์์(วังหงส์วิทยาคาร)

11 731 อาคาร 7 เด็กชาย กลวัชร ต้อนแก้ว บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

12 731 อาคาร 7 เด็กชาย กังสดาลเดชา กล ่าเมือง อนุบาลบ้านด่านลานหอย

13 731 อาคาร 7 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดีแท้ อนุบาลสุโขทัย

14 731 อาคาร 7 เด็กหญิง กัญญาพัชร รูปค า บ้านหนองตูม

15 731 อาคาร 7 เด็กหญิง กัณญาณัฐ หอมทอง วัดเชตุพน



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

16 732 อาคาร 7 เด็กหญิง กานต์ธิดา ศรีสงคราม บ้านนาต้นจ่ัน

17 732 อาคาร 7 เด็กหญิง กานต์ธิดา หอมนาน อนุบาลสุโขทัย

18 732 อาคาร 7 เด็กชาย กานตพงศ์ โตเห้ียม กวางตง

19 732 อาคาร 7 เด็กชาย กิตติคุณ สุขศรี บ้านลานทอง

20 732 อาคาร 7 เด็กชาย กิตติพงษ์ รอดบุญ อนุบาลสุโขทัย

21 732 อาคาร 7 เด็กชาย กิตติพัศ บัวแก้ว เทศบาลแหลมฉบัง1

22 732 อาคาร 7 เด็กชาย กิตติภพ ธัญญะ บ้านใหม่สุขเกษม

23 732 อาคาร 7 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ค้อมทอง อนุบาลบ้านด่านลานหอย

24 732 อาคาร 7 เด็กชาย เกริกพล เพ็งพี บ้านวังลึก

25 732 อาคาร 7 เด็กชาย เกียรติกมล ผดุงยศ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

26 732 อาคาร 7 เด็กชาย เกียรติภูมิ หาญพล สายธรรม

27 732 อาคาร 7 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ พูลพัฒนะ สายธรรม

28 732 อาคาร 7 เด็กชาย คมกริช เนียมหอม บ้านหนองสามพญา

29 732 อาคาร 7 เด็กชาย คมกฤษณ์ ต่วนเอ่ียม อนุบาลบ้านด่านลานหอย

30 732 อาคาร 7 เด็กชาย คมสัน อ ่าอุ่น บ้านหนองไม้กอง



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

31 733 อาคาร 7 เด็กชาย คุณานนต์ อินทหอม วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)

32 733 อาคาร 7 เด็กชาย จตุรวิชญ์ ปัญญาต๊ิบ วัดวังสวรรค์ (ประชาบ ารุง)

33 733 อาคาร 7 เด็กชาย จักรตราชัย หล าภักดี อนุบาลสุโขทัย

34 733 อาคาร 7 เด็กชาย จักรธาร แสงศิริ อนุบาลสุโขทัย

35 733 อาคาร 7 เด็กชาย จักรวุธ ม่ังคล้าย บ้านวังตะคร้อ

36 733 อาคาร 7 เด็กหญิง จันทราทิพย์ จันทโชติ บ้านด่าน

37 733 อาคาร 7 เด็กชาย จารุพัฒน์ ทรัพย์เมือง อนุบาลสุโขทัย

38 733 อาคาร 7 เด็กหญิง จิตราสินี ง้ิวท่ัง กวางตง

39 733 อาคาร 7 เด็กชาย จิรพัฒน์ เล่ียมวัฒนสุธา อนุบาลสุโขทัย

40 733 อาคาร 7 เด็กชาย จิรภัทร ถ้วนถ่ี อนุบาลบ้านด่านลานหอย

41 733 อาคาร 7 เด็กหญิง จิรากาญจน์ แช่มโตนด บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

42 733 อาคาร 7 เด็กหญิง จิราพร แดงนกคุ้ม บ้านวังไทร

43 733 อาคาร 7 เด็กชาย จีรพงค์ สมนา วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

44 733 อาคาร 7 เด็กชาย จีรภาค รอดศรี วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

45 733 อาคาร 7 เด็กหญิง จุฑามณี ชูช่ืน อนุบาลสุโขทัย



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

46 734 อาคาร 7 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บุตรสีทา อนุบาลธรรมรัตน์

47 734 อาคาร 7 เด็กชาย เจษฎา หล าทุ่ง อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)

48 734 อาคาร 7 เด็กชาย ฉัตรชนก ผิวขาว วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

49 734 อาคาร 7 เด็กชาย ชญานนท์ ย้ิมทอง บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

50 734 อาคาร 7 เด็กหญิง ชญานิศ อ่อนสุวรรณ บ้านขุนนาวัง

51 734 อาคาร 7 เด็กชาย ชนะภูมิ หงษ์ประภาส เชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ)

52 734 อาคาร 7 เด็กหญิง ชนัญธิดา มาจาด สายธรรม

53 734 อาคาร 7 เด็กชาย ชนาธิป ข าแย้ม บ้านล าคลองยาง

54 734 อาคาร 7 เด็กชาย ชยากร ศรีษา วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

55 734 อาคาร 7 เด็กชาย ชวิน ค าไทย อนุบาลสุโขทัย

56 734 อาคาร 7 เด็กชาย ชัชชัย คงสมบัติ บ้านคลองปลายนา

57 734 อาคาร 7 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เกลากลึง อนุบาลสุโขทัย

58 734 อาคาร 7 เด็กชาย ชุติเดช อ้นเทียน อนุบาลบ้านด่านลานหอย

59 734 อาคาร 7 เด็กหญิง ชุติมา ปองไป บ้านดงเดือย

60 734 อาคาร 7 เด็กชาย ไชยพศ อ้นสาย บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

61 735 อาคาร 7 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ถ้วนค า บ้านวังตะคร้อ

62 735 อาคาร 7 เด็กชาย ฐิติศักด์ิ เจริญผล เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

63 735 อาคาร 7 เด็กชาย ณกร รอดแสง วัดครูหาสุวรรณ(วันครู 2504)

64 735 อาคาร 7 เด็กชาย ณฐกร  นันโท บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

65 735 อาคาร 7 เด็กหญิง ณภัทร โตพ่วง บ้านปากคะยาง

66 735 อาคาร 7 เด็กชาย ณภัทร อินทรโชติ อนุบาลสุโขทัย

67 735 อาคาร 7 เด็กชาย ณภัทร อ่ิมเขียว กวางตง

68 735 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ คุ้มขัง บ้านประดู่เฒ่า

69 735 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฏฐนิช ทองสงค์ กวางตง

70 735 อาคาร 7 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ห่วงมี วัดสงฆาราม

71 735 อาคาร 7 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศิริพันธ์ บ้านประดู่เฒ่า

72 735 อาคาร 7 เด็กหญิง ณัฐณิชา หุ่นแสวง อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)

73 735 อาคาร 7 เด็กหญิง ณัฐณิซา เมธาวริศ อนุบาลบ้านด่านลานหอย

74 735 อาคาร 7 เด็กหญิง ณัฐตินันท์ ไทยบุญนาค อนุบาลบ้านด่านลานหอย

75 735 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อยู่ป้อม สายธรรม



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

76 736 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฐพล แก้วศรี อนุบาลเมืองสุโขทัย

77 736 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฐพล โตสุข บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

78 736 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฐภัทร วงษ์กล ่า อนุบาลบ้านด่านลานหอย

79 736 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุ่มม่วง อนุบาลสุโขทัย

80 736 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มากมี อนุบาลบ้านด่านลานหอย

81 736 อาคาร 7 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ นงค์เยาว์ อนุบาลสุโขทัย

82 736 อาคาร 7 เด็กหญิง ณิชชา อยู่เนตร อนุบาลสุโขทัย

83 736 อาคาร 7 เด็กชาย ณิธิกานต์ บุญจวง เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

84 736 อาคาร 7 เด็กชาย ดนัยณัฐ น่ิมสังข์ บ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ5)

85 736 อาคาร 7 เด็กชาย ดนุเดช เอ่ียมหุ่น บ้านดงเดือย

86 736 อาคาร 7 เด็กชาย เดชอนันต์ เลิศลักษณะวงศ์ สายธรรม

87 736 อาคาร 7 เด็กชาย เตวิทย์ คุ้มขัง วัดปรักรัก

88 736 อาคาร 7 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ผลพระ กวางตง

89 736 อาคาร 7 เด็กหญิง ทิฆัมพร เกตุข า วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)

90 736 อาคาร 7 เด็กชาย ทีฆทัศน์ ม่ันอ้น บ้านวังวน



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

91 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนกฤต จันทร์ศรี เทศบาลบ้านสวน(คลองประชานุกูล)

92 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนกฤต สายเพชร วัดดงยาง

93 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนโชติ ทับทิม อนุบาลสุโขทัย

94 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนพนธ์ มาเร็ว วัดดงยาง

95 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนพรรษ ปานข า วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

96 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนภัทร แจ่มโพธ์ิ บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)

97 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนภัทร นุ่มทรัพย์ กวางตง

98 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนภัทร ศิริโชติ บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

99 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ เป่ียมศรี วัดครูหาสุวรรณ (วันครู2504)

100 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ แปลกมาก สายธรรม

101 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนวิชญ์ พุกเกล้ียง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

102 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนวินท์ พุกเกล้ียง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

103 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนากร คละจิตร บ้านปากคลองเรือ (โพธ์ิโตนด)

104 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธนาคาร อ าพันธ์ วัดศรีสังวร

105 737 อาคาร 7 เด็กชาย ธราธร ศรีพรหม อนุบาลบ้านด่านลานหอย



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

106 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธวัชชัย กาละสาร วัดฤทธ์ิ (ค าหม่ืนปทุมานุสรณ์)

107 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธวัชชัย บุญทิม บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

108 738 อาคาร 7 เด็กหญิง ธัญชนก สุพรรณ อนุบาลธรรมรัตน์

109 738 อาคาร 7 เด็กหญิง ธัญญา บ ารุงพันธ์ุ บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

110 738 อาคาร 7 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ ม่วงทุ่ง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

111 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธันวา โยธิบาล บ้านหนองยาว

112 738 อาคาร 7 เด็กหญิง ธันวารัตน์ หอมนาน ขุนนาวัง

113 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธาวิน นวลเนียม กวางตง

114 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธิติภูมิ ธิจินะ เดชาบดินทร์

115 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธีร์กวิน ฉัตรเงิน บ้านเนินประดู่

116 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธีรเทพ แก้วนิล อนุบาลสุโขทัย

117 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธีร์ธนิก พรมมี เชิงคีรี (สุวิชาญวรวุฒิ)

118 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธีรพัฒน์ สุกก้อม อนุบาลสุโขทัย

119 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธีรเมธ คงดวล วัดฤทธ์ิ (ค าหม่ืนปทุมานุสสรณ์)

120 738 อาคาร 7 เด็กชาย ธุวานนท์ ด้วงพรม เมืองนครราชสีมา



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

121 822 อาคาร 8 เด็กชาย นพรัตน์  แนบเนียน บ้านกง (ราษฏร์อุทิศ)

122 822 อาคาร 8 เด็กชาย นพรัตน์ ย้ิมเข็ม อนุบาลสุโขทัย

123 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นภปพร ชุมเเวงวาปี อนุบาลบ้านด่านลานหอย

124 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นภัสสร ส่งต่ิน วังตะคร้อ (ธนาคาารกรุงเทพ5)

125 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นภัสสร ห่วงมี วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

126 822 อาคาร 8 เด็กชาย นราวิชญ์ วุฒิรุ่ง อนุบาลสุโขทัย

127 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นฤมล วันแก้ว วัดใหม่ไทยบ ารุง

128 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นฤมล ศรีสวัสด์ิ สายธรรม

129 822 อาคาร 8 เด็กชาย นวปฎล สุขช่ืน เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

130 822 อาคาร 8 เด็กชาย นัฐพล โตนดทอง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

131 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นารากรณ์ ป่ันสิน บ้านเตว็ดกลาง

132 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นารีรัตน์ เกตุเอ่ียม บ้านหนองสองตอน

133 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นิชสานาถ แก้วอยู่ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

134 822 อาคาร 8 เด็กชาย นิพนธ์ แก้วมี กวางตง

135 822 อาคาร 8 เด็กหญิง นิภาภรณ์ รักบุญ บ้านหนองบัวจิตพินิจประชาสรรค์



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

136 823 อาคาร 8 เด็กชาย นิลกานต์ จักษุ อนุบาลสุโขทัย

137 823 อาคาร 8 เด็กชาย บุญณกานต์ จันโท อนุบาลสุโขทัย

138 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ จันทร์อ่วม บ้านขุนนาวัง

139 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปฎิภาน บุญเย่ียม วัดปากพระ

140 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปฏิพล ล าเจียก อนุบาลสุโขทัย

141 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปฏิยุทธ์ เรืองแหวว วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

142 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปภาวิน ภู่ทอง อนุบาลบ้านด่านลานหอย

143 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปรวีร์ ชมแจ้ง อนุบาลสุโขทัย

144 823 อาคาร 8 เด็กหญิง ปริยาภัทร บัวแย้ม อนุบาลสุโขทัย

145 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปวเรศ สืบวาปี อนุบาลบ้านด่านลานหอย

146 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เมฆสว่าง อนุบาลสุโขทัย

147 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปียะวัฒน์ ป่ันสิน บ้านเตว็ดกลาง

148 823 อาคาร 8 เด็กชาย ปุณณวิช โปร่งนุช อนุบาลศรีส าโรง

149 823 อาคาร 8 เด็กหญิง ปุณยาพร แกล้วกล้า บ้านวังสมบูรณ์

150 823 อาคาร 8 เด็กชาย พงศ์พัน ครุฑจู เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

151 824 อาคาร 8 เด็กชาย พชรพล หาญทองกูล อนุบาลสุโขทัย

152 824 อาคาร 8 เด็กชาย พรพรหม ขันผง อนุบาลเมืองสุโขทัย

153 824 อาคาร 8 เด็กหญิง พรรณพัชร แน่งน้อย อนุบาลบ้านด่านลานหอย

154 824 อาคาร 8 เด็กหญิง พรรณพิชา สุขพลอย อนุบาลบ้านด่านลานหอย

155 824 อาคาร 8 เด็กหญิง พลอยจันทร์ แก้วทิ บ้านตล่ิงชัน

156 824 อาคาร 8 เด็กหญิง พลอยชมพู ชาญวิทยกร บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

157 824 อาคาร 8 เด็กหญิง พลอยฤมล มิดค า เทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา)

158 824 อาคาร 8 เด็กชาย พสธร บัวบาน วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

159 824 อาคาร 8 เด็กหญิง พสุนิต ภักดี วัดฤทธ์ิ (ค าหม่ืนปทุมานุสสรณ์)

160 824 อาคาร 8 เด็กชาย พัชฏะ สุจิตธรรม กวางตง

161 824 อาคาร 8 เด็กหญิง พัชราพร พรมฟู อนุบาลสุโขทัย

162 824 อาคาร 8 เด็กชาย พาณุพงษ์ ครุธโปร่ง สายธรรม

163 824 อาคาร 8 เด็กหญิง พิชญาภา ม่วงราช อนุบาลบ้านด่านลานหอย

164 824 อาคาร 8 เด็กชาย พิชัยยุทธ บุญชุ่ม อนุบาลบ้านด่านลานหอย

165 824 อาคาร 8 เด็กชาย พิทักษ์ภูมิ พุ่มพวง สายธรรม



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

166 825 อาคาร 8 เด็กหญิง พิมพการณ์ ทองโตนด บ้านยางเมือง

167 825 อาคาร 8 เด็กหญิง พิมพิศา เลิศไธสง บ้านใหม่เจริญผล

168 825 อาคาร 8 เด็กชาย พีรติ หม่ืนทัศ วัดท่าฉนวน

169 825 อาคาร 8 เด็กชาย พีรพัฒน์ สีบัว อนุบาลสุโขทัย

170 825 อาคาร 8 เด็กชาย พีรภัทร ศรีภาพ ชุมชนบ้านแม่กัวะ

171 825 อาคาร 8 เด็กหญิง เพียงตะวัน น้อยพันธ์ วัดครูหาสุวรรณ (วันครู2504)

172 825 อาคาร 8 เด็กหญิง ฟ้าใส โคกทุ่ง อนุบาลสุโขทัย

173 825 อาคาร 8 เด็กชาย ภาณุพงค์ แดงสิงห์ อนุบาลดารุนาณุกูล

174 825 อาคาร 8 เด็กชาย ภานุพงศ์ ชัยวรรณ์ อนุบาลสุโขทัย

175 825 อาคาร 8 เด็กชาย ภานุพงศ์ อัครบุตร บ้านวังไทร

176 825 อาคาร 8 เด็กชาย ภาสกร เขียวเเก้ว กวางตง

177 825 อาคาร 8 เด็กชาย ภูรินท์ ยมแก้ว เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

178 825 อาคาร 8 เด็กชาย มงคล ม่ันคง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

179 825 อาคาร 8 เด็กชาย ม่ิงแมน มาน้อย อนุบาลสุโขทัย

180 825 อาคาร 8 เด็กชาย เมธัส ย้ิมยวน อนุบาลสุโขทัย



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

181 826 อาคาร 8 เด็กชาย เมธาวี หอมเชย ส่ินหมิน

182 826 อาคาร 8 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ ทับคง อนุบาลสุโขทัย

183 826 อาคาร 8 เด็กหญิง เมธินี เทศสลุด เทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)

184 826 อาคาร 8 เด็กชาย เมธี ค าสวน บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

185 826 อาคาร 8 เด็กชาย รพีภัทร เน้ือไม้ บ้านวังวน

186 826 อาคาร 8 เด็กชาย รวิพล นิรมิตรุ่งโรจน์ อนุบาลสุโขทัย

187 826 อาคาร 8 เด็กหญิง รวิสรา ทาทูน เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

188 826 อาคาร 8 เด็กชาย รัชชานนท์ สุขหอม อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)

189 826 อาคาร 8 เด็กชาย รัชพล จ้อยมี บ้านวังตะคร้อ

190 826 อาคาร 8 เด็กหญิง รัฐนันท์ พุฒฤทธ์ิ บ้านวังสมบูรณ์

191 826 อาคาร 8 เด็กชาย รัฐภูมิ จริยา บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

192 826 อาคาร 8 เด็กชาย รัฐภูมิ สืบบุญ อนุบาลสุโขทัย

193 826 อาคาร 8 เด็กชาย รัฐสิทธ์ิ สุวรรณฤทธ์ิ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

194 826 อาคาร 8 เด็กชาย รัตนพล ตันเทียนเหลียง วังตะคร้อ (ธนาคาารกรุงเทพ5)

195 826 อาคาร 8 เด็กชาย รุ่งรดิศ รุ่งเรือง อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

196 827 อาคาร 8 เด็กชาย โรจนธร ค าน้อย อนุบาลสุโขทัย

197 827 อาคาร 8 เด็กชาย ฤทธิเดช วรงค์ อนุบาลสุโขทัย

198 827 อาคาร 8 เด็กหญิง ลภัสรดา พิมแก้ว อนุบาลบ้านด่านลานหอย

199 827 อาคาร 8 เด็กชาย วชิรวิทย์ จันทร์นวล สายธรรม

200 827 อาคาร 8 เด็กชาย วรปรัชญ์ หนูแย้ม สายธรรม

201 827 อาคาร 8 เด็กชาย ์์วรพงศ์ รุ่งสว่าง อนุบาลสุโขทัย

202 827 อาคาร 8 เด็กชาย วรเมท น้อยผล บ้านวังลึก

203 827 อาคาร 8 เด็กหญิง วรรณรัตน์ เพ็ชรมาก วัดเชตุพน

204 827 อาคาร 8 เด็กชาย วรวรรธน์ น้อยพันธ์ ศรีสุวิช

205 827 อาคาร 8 เด็กหญิง วรัชลีพรรณ ชินาค า บ้านวังวน

206 827 อาคาร 8 เด็กชาย วริทธ์ินันท์ แสงสุวรรณ์ บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

207 827 อาคาร 8 เด็กหญิง วรินยุพา ข าใจ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

208 827 อาคาร 8 เด็กชาย วัชรชัย ปัตตังเว อนุบาลบ้านด่านลานหอย

209 827 อาคาร 8 เด็กชาย วัชระพงศ์ วิบูลย์กุล อนุบาลสุโขทัย

210 827 อาคาร 8 เด็กชาย วันชนะ ทองอินทร์ อนุบาลสุโขทัย



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

211 831 อาคาร 8 เด็กชาย วันพิชิตชัย น้อยอินทร์ วันคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

212 831 อาคาร 8 เด็กหญิง วาสินี วังงาม เชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ)

213 831 อาคาร 8 เด็กชาย วิชชากร ข าแย้ม บ้านยางเมือง

214 831 อาคาร 8 เด็กหญิง วิชญาพร เจ๊กแจว วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

215 831 อาคาร 8 เด็กชาย วิชยุตม์ ปานเรือง บ้านปากคลอง

216 831 อาคาร 8 เด็กหญิง วิชาดา มลิวัลย์ อนุบาลสุโขทัย

217 831 อาคาร 8 เด็กหญิง วิมลศิริ อยู่สถิตย์ อนุบาลบ้านด่านลานหอย

218 831 อาคาร 8 เด็กหญิง วิลัยวัลย์ สีนวล วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

219 831 อาคาร 8 เด็กหญิง วิลาวัณย์ สุขมาก  วัดโบสถ์

220 831 อาคาร 8 เด็กชาย วิวรรธน์ ดวงสุวรรณ์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)

221 831 อาคาร 8 เด็กชาย วีรพล เจ็กอยู่ อนุบาลสุโขทัย

222 831 อาคาร 8 เด็กชาย วีรภัทร โหมดไทย วัดศรีสังวร

223 831 อาคาร 8 เด็กหญิง เวรุตา สังเกตุ สายธรรม

224 831 อาคาร 8 เด็กหญิง ศศิพร ปานแจ่ม อนุบาลสุโขทัย

225 831 อาคาร 8 เด็กชาย ศักรินทร์ ทาเสน บ้านวังวน



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

226 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศักรินทร์ สมบัวรม อนุบาลบ้านด่านลานหอย

227 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ คงรักษา บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

228 832 อาคาร 8 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ส ารี วัดครูหาสุวรรณ (วันครู2504)

229 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศิริศักด์ิ หยกพิริยกุล อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)

230 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศิลาวุฒ แสนบุญศรี พุ่ยฮัว

231 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศิวกร แสงศรี บ้านเตว็ดกลาง

232 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศุภกร พงค์จันทร์ วัดบางโฉลงใน

233 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศุภกิต ข าเเย้ม วัดคูหาสุวรรณ

234 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศุภสิน ดีนุ่น วัดสงฆาราม

235 832 อาคาร 8 เด็กชาย ศุภเสกข์ พุกเกล้ียง อนุบาลเมืองสุโขทัย

236 832 อาคาร 8 เด็กชาย สมัชญ์ พัดเส อนุบาลสุโขทัย

237 832 อาคาร 8 เด็กชาย สรวิชญ์ อินสอน โรจนวิทย์

238 832 อาคาร 8 เด็กชาย สหภูมิ เคียงข้าง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

239 832 อาคาร 8 เด็กชาย สิธา มากล ้า อนุบาลสุโขทัย

240 832 อาคาร 8 เด็กชาย สิปปกร เสาแบน วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

241 833 อาคาร 8 เด็กหญิง สิรินทรา จันทขาว บ้านหนองสามพญา

242 833 อาคาร 8 เด็กชาย สิริรัตน์ บุญเหมือน บ้านหนองสามพญา

243 833 อาคาร 8 เด็กหญิง สุชานันท์ วุ่นพ่วง กวางตง

244 833 อาคาร 8 เด็กชาย สุทธิชัย ม่ันประสงค์ บ้านหนองเสาเถียร

245 833 อาคาร 8 เด็กชาย สุทธิพงค์ ฟักบัว สายธรรม

246 833 อาคาร 8 เด็กชาย สุทธิพจน์ บุญเพ็ง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

247 833 อาคาร 8 เด็กหญิง สุธาสิณี อ่ิมค า วัดเชตุพน

248 833 อาคาร 8 เด็กชาย สุพิศาล สอนแหยม พระหฤทัยสวรรคโลก

249 833 อาคาร 8 เด็กชาย สุภกิตต์ แก้วทุ่ง วัดวังสวรรค์ (ประชาบ ารุง)

250 833 อาคาร 8 เด็กชาย สุรพัชญ์ ย้ิมประดิษฐ์ วัดทุ่ง

251 833 อาคาร 8 เด็กชาย สุวิจักขณ์ พัฒนพิเชียร สายธรรม

252 833 อาคาร 8 เด็กหญิง เสาวภา พวงขจร อนุบาลสุโขทัย

253 833 อาคาร 8 เด็กหญิง หรรษกานต์ ร่มเย็น วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

254 833 อาคาร 8 เด็กหญิง อนัญพร ร่วงสุวรรณ อนุบาลสุโขทัย

255 833 อาคาร 8 เด็กหญิง อนัญพร รอดเกตุ บ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์)



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

256 834 อาคาร 8 เด็กชาย อนาวิล คงธิ อนุบาลศรีส าโรง

257 834 อาคาร 8 เด็กชาย อนุพงศ์ โชติชัย กวางตง

258 834 อาคาร 8 เด็กชาย อนุพงษ์ เพ่ิมพูล อนุบาลสุโขทัย

259 834 อาคาร 8 เด็กหญิง อภิชญา คชสิทธ์ิ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

260 834 อาคาร 8 เด็กชาย อภินันท์  เมฆตะณี สายธรรม

261 834 อาคาร 8 เด็กหญิง อมลวัลย์ เปรมแก้ว อนุบาลบ้านด่านลานหอย

262 834 อาคาร 8 เด็กหญิง อรกานต์ พ่ึงทองค า อนุบาลบ้านด่านลานหอย

263 834 อาคาร 8 เด็กหญิง อรวรรณสา เสือม่ัน บ้านดงเดือย

264 834 อาคาร 8 เด็กหญิง อริสา เนียรใจดี กวางตง

265 834 อาคาร 8 เด็กหญิง อริสา แพรเนียม วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

266 834 อาคาร 8 เด็กชาย อลงกรณ์ ไกรสีกาจ อนุบาลสุโขทัย

267 834 อาคาร 8 เด็กชาย อลงกรณ์ อยู่คร้าม วัดศรีสังวร

268 834 อาคาร 8 เด็กชาย อัฐฑกานนย์ หนูพุ่ม มิตรสัมพันธ์

269 834 อาคาร 8 เด็กหญิง อัยยาวีร์ ใจวัง อนุบาลบ้านด่านลานหอย

270 834 อาคาร 8 เด็กหญิง อาริศตา แสนเปา อนุบาลบ้านด่านลานหอย



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

271 835 อาคาร 8 เด็กหญิง อินทิรา ก ่าเพชร วัดท่าฉนวน

272 835 อาคาร 8 เด็กหญิง อินทิรา ม่ันใจ อนุบาลสุโขทัย

273 835 อาคาร 8 เด็กชาย เอกวิกร กลัดทอง เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

274 835 อาคาร 8 เด็กชาย ไอลวิล ทองเช้ือ บ้านน ้าเร่ือง



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ล าดับท่ี ห้องสอบ อาคารสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 835 อาคาร 8 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อินทรสุนทร วัดโบสถ์

2 835 อาคาร 8 เด็กชาย จิรโรจน์ เพ็งอินทร์ กวางตง

3 835 อาคาร 8 เด็กชาย จิราวุฒิ เพ้ิงจันทร์ อนุบาลสุโขทัย

4 835 อาคาร 8 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ เม้าทุ่ง อนุบาลสุโขทัย

5 835 อาคาร 8 เด็กหญิง ธัญพิชชา บุญสืบ สายธรรม

6 835 อาคาร 8 เด็กชาย นาวิน หนูแย้ม บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)

7 835 อาคาร 8 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กันเพ็ง อนุบาลสุโขทัย

8 835 อาคาร 8 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สอนนุ้ย บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

9 835 อาคาร 8 เด็กหญิง วรัทยา มหาเรือนขวัญ อนุบาลสุโขทัย

10 835 อาคาร 8 เด็กชาย ศุภวุฒิ นุ่มพรม อนุบาลสุโขทัย

11 835 อาคาร 8 เด็กชาย เอ้ืออังกูร ลีตานา บ้านวังไทร

หมายเหตุ : นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  สามารถอ่านข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาได้ท่ี 
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