
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 
------------------------ 

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้าย 
ประกาศฉบับนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

     
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   1.  นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
              2.  หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน  
                   เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  
  3.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
  4.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.00 น.  เพื่อรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  
                   ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 

 

 



 
 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
1 21001 1 นาย ก้องภพ คชาธาร สุโขทัยวิทยาคม 
2 21002 1 นาย กิจภูธิป ยาวิลาด สุโขทัยวิทยาคม 
3 21003 1 นาย กิตติกวิน ค าวงษ์ สุโขทัยวิทยาคม 
4 21004 1 นาย ชญานนท์ งามชัยชูสิทธิ์ สุโขทัยวิทยาคม 
5 21005 1 นาย ณดนย์ เหลี่ยมไทย สุโขทัยวิทยาคม 
6 21006 1 นาย ณภัทร ศรีม่วง สุโขทัยวิทยาคม 
7 21007 1 นาย ธิษณ์ธาวิน คงนา สุโขทัยวิทยาคม 
8 21008 1 นาย ธีรภัทร์ แก้วทุ่ง สุโขทัยวิทยาคม 
9 21009 1 นาย ธีรภัทร นิลทวี สุโขทัยวิทยาคม 

10 21010 1 นาย นันทวัฒน์ หมื่นมะโน สุโขทัยวิทยาคม 
11 21011 1 นาย ปิยังกูร แก้วเก่า สุโขทัยวิทยาคม 
12 21012 1 นาย ปุณณกฤต สุขมา สุโขทัยวิทยาคม 
13 21013 1 นาย ศุภวิชญ์ กาวิละบุตร สุโขทัยวิทยาคม 
14 21014 1 นาย สิทธิโชค เพ็งมา สุโขทัยวิทยาคม 
15 21015 1 นางสาว กัญญ์พิชชา อินอยู่ สุโขทัยวิทยาคม 
16 21016 1 นางสาว เขมนิจ ทิพย์สังวาลย์ สุโขทัยวิทยาคม 
17 21017 1 นางสาว จิตตานันท์ เสือภู่ สุโขทัยวิทยาคม 
18 21018 1 นางสาว จิราภา เมฆพัฒน์ สุโขทัยวิทยาคม 
19 21019 1 นางสาว ญาชิตา วรากรเจริญ สุโขทัยวิทยาคม 
20 21020 1 นางสาว ณัฐณิชา ปุญญพันธ์ สุโขทัยวิทยาคม 
21 21021 1 นางสาว อภิชญา รักถึง สุโขทัยวิทยาคม 
22 21022 1 นาย ชัยรักษ ์ นุ่มนิ่ม สุโขทัยวิทยาคม 
23 21023 1 นาย ธนวินท์ โชติแก้ว สุโขทัยวิทยาคม 
24 21024 1 นาย ธีธัช เลาบุญเสถียร สุโขทัยวิทยาคม 
25 21025 1 นาย ปฏิภาณ ปานข า สุโขทัยวิทยาคม 
26 21026 1 นาย พิจักษณ์ เสตะพันธ์ สุโขทัยวิทยาคม 
27 21027 1 นาย ภคนันท์ ทรัพย์แสง สุโขทัยวิทยาคม 
28 21028 1 นางสาว ธัญญรัตน์ ฝั้นมงคล สุโขทัยวิทยาคม 
29 21029 1 นางสาว พัทธ์ศิกาณจน์ หล่อหลอม สุโขทัยวิทยาคม 
30 21030 1 นาย จิรัสม ์ มะโนทน สุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
31 21031 2 นาย ภีรพัชร มธุพจน์ สุโขทัยวิทยาคม 
32 21032 2 นาย ภูวดิท ก่อวุฒิพงศ์ สุโขทัยวิทยาคม 
33 21033 2 นาย ยศกร ค าศรี สุโขทัยวิทยาคม 
34 21034 2 นาย อรรถวิศญ์ รอดวิเศษ สุโขทัยวิทยาคม 
35 21035 2 นางสาว เชาวน์ปวีณ กังวาล สุโขทัยวิทยาคม 
36 21036 2 นางสาว สิรินทิพย์ รูปพรม บ้านห้วยไคร้ 
37 21037 2 นาย ณัฐนนท์ ลึกอะหร่ า วินิตศึกษา 
38 21038 2 นาย จีรวัฒน ์ สุขสัมพันธ์ บ้านไร่พิทยาคม 
39 21039 2 นาย วรวิช เกิดพุ่ม บ้านไร่พิทยาคม 
40 21040 2 นางสาว วนัชพร ศิลธรรม บ้านน้ าพุ 
41 21041 2 นางสาว มนัสดา บัวป้อม บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย"์ 

42 21042 2 นางสาว ธัญชนก ชัยสุข บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย"์ 

43 21043 2 นางสาว กานต์ชนก ค ามา บ้านน้ าพุ 
44 21044 2 นาย ศุภณัฐ ชีเปรม สุโขทัยวิทยาคม 
45 21045 2 นางสาว ณัฐวรรณ แดงอ่ิม หนองตูมวิทยา 
46 21046 2 นางสาว ภัทรลาภา จิตพินิจ บ้านหนองบัว 
47 21047 2 นาย สหชัย อยู่มา บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย"์ 

48 21048 2 นางสาว สุภัสสรา อาจรอด บ้านไร่พิทยาคม 
49 21049 2 นาย นพรัตน์ จันทร์แก้ว สุโขทัยวิทยาคม 
50 21050 2 นางสาว นารา ยุบล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 

51 21051 2 นาย ณัฐพงษ์ นรินโท สุโขทัยวิทยาคม 
52 21052 2 นางสาว พัตรพิมล ล่องคลอง วัดวังสวรรค ์
53 21053 2 นางสาว สิรินญากรภ์ พิมพลี วัดวังสวรรค ์
54 21054 2 นางสาว ศิริรัตน์ พรมนิล วัดวังสวรรค ์
55 21055 2 นาย กัณฑ์เอนก ภักดีบริบาล สุโขทัยวิทยาคม 
56 21056 2 นางสาว นภัสสร คงน้อย อุดมดรุณี 
57 21057 2 นางสาว กรวรรณ จ๊อกถึง สุโขทัยวิทยาคม 
58 21058 2 นางสาว ศุภิสรา วรรณบุตร บ้านไร่พิทยาคม 
59 21059 2 นาย ศตคุณ อินสอาด สุโขทัยวิทยาคม 
60 21060 2 นาย อนุกูล ศรีสว่าง สุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 


