
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

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

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 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 1 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
1 41001 1 เด็กชาย คุณัชญ์ กิจสนาโยธิน อนุบาลสุโขทัย 
2 41002 1 เด็กหญิง ณวินดา สินสุวรรณ อนุบาลสุโขทัย 
3 41003 1 เด็กชาย ปณิธิ จินดาศักดิ์ อนุบาลสุโขทัย 
4 41004 1 เด็กหญิง ปพิชญา หมากผิน อนุบาลสุโขทัย 
5 41005 1 เด็กชาย ปองคุณ สุหงษา อนุบาลสุโขทัย 
6 41006 1 เด็กหญิง ฆรชนก ตั้งสุขสันต์ อนุบาลสุโขทัย 
7 41007 1 เด็กชาย วรเทพ จันทร อนุบาลสุโขทัย 
8 41008 1 เด็กหญิง ณัฏฐ์พิชญา หลาบศิธาภัค อนุบาลสุโขทัย 
9 41009 1 เด็กชาย พชร พัวงามประเสริฐ อนุบาลสุโขทัย 

10 41010 1 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จันทร์โพยม อนุบาลสุโขทัย 
11 41011 1 เด็กหญิง นัฏฐนันท์ สมบูรณ์ผล กวางตง 
12 41012 1 เด็กชาย ปรีติ ศรีจริยา อนุบาลสุโขทัย 
13 41013 1 เด็กหญิง เปี่ยมสุข ทองเชื้อ อนุบาลสุโขทัย 
14 41014 1 เด็กชาย ศุภณัฐ งามสม อนุบาลสุโขทัย 
15 41015 1 เด็กหญิง สติมา อุดมพฤกษา อนุบาลสุโขทัย 
16 41016 1 เด็กชาย ภูริต นิวัตยะกุล อนุบาลสุโขทัย 
17 41017 1 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ แก้วเกต อนุบาลสุโขทัย 
18 41018 1 เด็กชาย สุรกฤษฎิ์ วัฒนพันธุ์ กวางตง 
19 41019 1 เด็กหญิง มัณฑนา ช านาญจุ้ย กวางตง 
20 41020 1 เด็กหญิง กมลพร อ่อนบุญ กวางตง 
21 41021 1 เด็กหญิง อังค์ริสา กิตตินันท์พาณิช อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
22 41022 1 เด็กชาย ศุภโรจ ออมสิน อนุบาลสุโขทัย 
23 41023 1 เด็กชาย ภูวีร ์ เจริญไพศาลตระกูล กวางตง 
24 41024 1 เด็กชาย กล้าตระกูล ภูษิต อนุบาลสุโขทัย 
25 41025 1 เด็กชาย ณัฐวรรธน ์ อยู่แย้ม อนุบาลสุโขทัย 
26 41026 1 เด็กชาย กันตพงศ์ เสือแฟง อนุบาลสุโขทัย 
27 41027 1 เด็กหญิง ไอรดา เทศสิงห์ อนุบาลสุโขทัย 
28 41028 1 เด็กชาย นพพสิษฐ์ ศรีทิพรัตน์ อนุบาลสุโขทัย 
29 41029 1 เด็กชาย ด้ายเปล ฟักบาง อนุบาลสุโขทัย 
30 41030 1 เด็กชาย ปิยังกูร พุ่มแตง อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

 

 

 



 
 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
31 41031 2 เด็กชาย วชิรวิทย ์ บวบขม อนุบาลศรีส าโรง 
32 41032 2 เด็กชาย คริสเตียน วัคเทอร์ อนุบาลศรีส าโรง 
33 41033 2 เด็กชาย ธนภัทร ศิริวุฒิ อนุบาลสุโขทัย 
34 41034 2 เด็กชาย ชนกันต์ วนพงศธร อนุบาลสุโขทัย 
35 41035 2 เด็กชาย ชนกานต์ สิงห์โต อนุบาลสุโขทัย 
36 41036 2 เด็กชาย พีรวิชญ์ ดวงแก้ว อนุบาลสุโขทัย 
37 41037 2 เด็กหญิง จตุพร ก่ าเพชร อนุบาลสุโขทัย 
38 41038 2 เด็กชาย วรากร เภาหว่าง อรอินพิทยา 
39 41039 2 เด็กชาย ณัฐชนน บัวป้อม อนุบาลสุโขทัย 
40 41040 2 เด็กชาย กรภัทร์ แก้วทุ่ง สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
41 41041 2 เด็กชาย นรวิชญ ์ ปิ่นโตนด สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
42 41042 2 เด็กชาย พศวีร์ สุวรรณ สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
43 41043 2 เด็กชาย ธีรภัทร แลเพ็ชร สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
44 41044 2 เด็กชาย พิชาภพ ดิษอินทร์ สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
45 41045 2 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุญดี บ้านหนองจัง 
46 41046 2 เด็กชาย วัชรนนท์ วัฒนแก้วสุวรรณ อนุบาลสุโขทัย 
47 41047 2 เด็กชาย พีรวิช ข ามะวา อนุบาลสุโขทัย 
48 41048 2 เด็กชาย ณัชพล ไพรินทร์ บ้านหนองบัว 
49 41049 2 เด็กชาย ปัณศร ทรัพย์ร าลึก อนุบาลสุโขทัย 
50 41050 2 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ชื่นเปรื่อง วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
51 41051 2 เด็กชาย นวพล หงอนไก่ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
52 41052 2 เด็กหญิง ธัญกานต์ ท้วมทอง บ้านเนินพยอม 
53 41053 2 เด็กหญิง ศศิปัญญา ทองเชื้อ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
54 41054 2 เด็กหญิง ทิพย์ธิวา ทองโตนด วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
55 41055 2 เด็กหญิง จิตธนา บุญชู วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
56 41056 2 เด็กหญิง ตรีเพชร จิตโกศล วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
57 41057 2 เด็กหญิง กันยกร เกตุขาว วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
58 41058 2 เด็กหญิง ธมนวรรณ โตนา วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
59 41059 2 เด็กหญิง ชัญญานุช น้อยเจริญ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
60 41060 2 เด็กหญิง ธนัชชา เรืองวงค์ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
61 41061 3 เด็กหญิง ช่อลดา พิมพ์แหวน วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
62 41062 3 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ แดงบุ้ง บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 
63 41063 3 เด็กหญิง โสภิดา ข าแย้ม วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
64 41064 3 เด็กหญิง อรุโณทัย เมฆสว่าง สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
65 41065 3 เด็กชาย เกษมสันต์ สายทอง วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
66 41066 3 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ทิพย์สุวรรณ อนุบาลสุโขทัย 
67 41067 3 เด็กชาย ณัฐพงษ์ กระแบกหอม บ้านวังขวัญ 
68 41068 3 เด็กชาย ธาวิน สอนง่ายดี เทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประสวรรค์) 
69 41069 3 เด็กชาย กฤษณพล เม่นขาว บ้านวงวน 
70 41070 3 เด็กชาย วรัญญู พรมย้อย วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
71 41071 3 เด็กหญิง ณัฐชยา คุ้มแสง วัดคูยาง 
72 41072 3 เด็กชาย ธีรพงศ์ บัวโรย วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
73 41073 3 เด็กชาย เด่นภูม ิ พลอยครุธ อนุบาลสุโขทัย 
74 41074 3 เด็กหญิง ณัฐกมล ระยะประเสริฐ บ้านวังตระคร้อ 
75 41075 3 เด็กชาย ปฐพี เจริญสุข วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
76 41076 3 เด็กชาย อดุลวิทย์ พุ่มไม้ อนุบาลสุโขทัย 
77 41077 3 เด็กชาย ชนันธร สุวรรณพุฒ อนุบาลสุโขทัย 
78 41078 3 เด็กชาย ศุทธิกร จันทรา วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
79 41079 3 เด็กหญิง อชิรญา อ๊ะนา อนุบาลสุโขทัย 
80 41080 3 เด็กชาย ธรรมธัช ค ายวง อนุบาลสุโขทัย 
81 41081 4 เด็กหญิง รมย์ธีรา อบมา สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
82 41082 3 เด็กชาย ชัช สายสุทธิชัย อนุบาลสุโขทัย 
83 41083 3 เด็กชาย เอกกมล บุญชุ่ม วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
84 41084 3 เด็กชาย สรชัช ขันติวงศ์ อนุบาลสุโขทัย 
85 41085 3 เด็กชาย พรหมพิริยะ ฤทธิปัญญากุล อนุบาลธรรมรัตน์ 
86 41086 3 เด็กชาย ธนภัทร ภูสมสี อนุบาลสุโขทัย 
87 41087 3 เด็กหญิง อัจฉริยาภร สุทธิประภา วัดท่าฉนวน 
88 41088 3 เด็กชาย ธรรมรัตน์ แก้วบุรี อนุบาลสุโขทัย 
89 41089 3 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ขวัญเมือง วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
90 41090 3 เด็กชาย ธัชกิตติ์ เณรศาสตร์ อนุบาลสุโขทัย 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
91 41091 4 เด็กหญิง รัญชิดา พรหมปั้น วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
92 41092 4 เด็กชาย ปิติภัทร อินอยู่ อนุบาลสุโขทัย 
93 41093 4 เด็กชาย นัธทวัฒน์ พูลสวัสดิ์ อนุบาลเมืองสุโขทัย 
94 41094 4 เด็กชาย โกเมศทร์ หอมนาน สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
95 41095 4 เด็กชาย โกมินทร์ หอมนาน สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
96 41096 4 เด็กหญิง ธีระภาพร ไทยเรือง อนุบาลสุโขทัย 
97 41097 4 เด็กหญิง กัลยกร นาคประเสริฐ อนุบาลสุโขทัย 
98 41098 4 เด็กชาย พงศ์ศิวกร เทียนไชย อนุบาลสุโขทัย 
99 41099 4 เด็กชาย อภิธนัท สีนวล อนุบาลสุโขทัย 

100 41100 4 เด็กชาย มงคลศักดิ์ ศรีด ี อนุบาลสุโขทัย 
101 41101 4 เด็กหญิง จิรัชญา รัศมี สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
102 41102 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ยิ้มละม้าย วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
103 41103 4 เด็กชาย เกียรติภูมิ สันหมอยา อนุบาลศรีส าโรง 
104 41104 4 เด็กชาย จิรภัทร ผดุงแสง เทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประสวรรค์) 
105 41105 4 เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองรอด อนุบาลสุโขทัย 
106 41106 4 เด็กหญิง กชนันท ์ ชีวะนานนท์ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
107 41107 4 เด็กชาย ปุณณวิทย์ บัวแย้ม อนุบาลสุโขทัย 
108 41108 4 เด็กชาย ธรรมรัตน์ จันดี วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
109 41109 4 เด็กชาย กิตติกร ภู่ทอง อนุบาลสุโขทัย 
110 41110 4 เด็กชาย เปี่ยมคุณ ทองไกรลาศ อนุบาลสุโขทัย 
111 41111 4 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ดวงชื่น วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
112 41112 4 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชลายนนท์ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
113 41113 4 เด็กชาย ปิยวัชร ์ สิงห์ถิ่น สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
114 41114 4 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา เขียวฤทธิ์ สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
115 41115 4 เด็กชาย ธนกร ยิ้มเข็ม เทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประสวรรค์) 

116 41116 4 เด็กชาย ธนกฤต ยิ้มเข็ม เทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประสวรรค์) 

117 41117 4 เด็กชาย พีระภัค แนบเนียน เทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประสวรรค์) 

118 41118 4 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ สว่างเต็ม สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
119 41119 4 เด็กหญิง โยชินิชตรา ทรงปรีชา อนุบาลสุโขทัย 
120 41120 4 เด็กชาย อัครเดช ทองน้อย วัดหนองกก 
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ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
121 41121 5 เด็กชาย ฉัตรดนัย ด าดี บ้านนาสระลอย 
122 41122 5 เด็กชาย ปุณณวิช นาจรัส สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
123 41123 5 เด็กชาย กฤษกร แผลงฤทธิ์ วัดโบราณหลวง 
124 41124 5 เด็กชาย กิตติ์นิธิ แก้วนัยจิตร์ สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
125 41125 5 เด็กชาย สุกลวัฒน์ จันทร์เอี่ยม วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
126 41126 5 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเหมือน อนุบาลสุโขทัย 
127 41127 5 เด็กชาย ชินดนัย คเชนทร อนุบาลสุโขทัย 
128 41128 5 เด็กชาย ธีรัช สุขสม กวางตง 
129 41129 5 เด็กชาย กิตติคุณ เขียวขาว กวางตง 
130 41130 5 เด็กหญิง วัฏพร ภู่วัง กวางตง 
131 41131 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ช านาญเสือ กวางตง 
132 41132 5 เด็กชาย อัครภูมิ เฉลิมวิริยะสกุล กวางตง 
133 41133 5 เด็กหญิง ธีริศรา เถื่อนถ้ า กวางตง 
134 41134 5 เด็กชาย ประกฤษฎิ์ บัวบาง กวางตง 
135 41135 5 เด็กชาย ปุณณวิช ผึ้งทรัพย์ กวางตง 
136 41136 5 เด็กหญิง วรรณษา วงค์ษาไชย กวางตง 
137 41137 5 เด็กชาย นันทกร อินดี กวางตง 
138 41138 5 เด็กหญิง ธนภรณ์ วงษ์วุฒิพงศ์ กวางตง 
139 41139 5 เด็กชาย ศุภกร เรืองแจ่ม กวางตง 
140 41140 5 เด็กชาย กรินทร์ จิตรพินิจ กวางตง 
141 41141 6 เด็กชาย ณธีราทร ชัยรัตน์ กวางตง 
142 41142 5 เด็กชาย นันทิพัฒ พิชยานนท์ กวางตง 
143 41143 5 เด็กหญิง รัตติกานต์ มิ่งประเสริฐ บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 
144 41144 5 เด็กชาย ชยพล อ้นพัด บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 
145 41145 5 เด็กชาย ทินภัทร สว่างพงษ์ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
146 41146 5 เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร อ่อนวัน อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
147 41147 5 เด็กหญิง สุพิชญา แซ่ซิ้ม อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
148 41148 5 เด็กหญิง ปริยากร รักเลิศ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
149 41149 5 เด็กหญิง ไอศิกา ระดาดก อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
150 41150 5 เด็กชาย ธนภัทร อ่อนพรม อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
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ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
151 41151 6 เด็กหญิง ธนาภา ทองจันทร์ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
152 41152 6 เด็กชาย นนทศักดิ์ จันทร์แป้น วัดตาลเตี้ย 
153 41153 6 เด็กหญิง บุณยวีร์ นกพ่วง วัดวังสวรรค ์(ประชาบ ารุง) 
154 41154 6 เด็กหญิง อรจิรา สุขสว่าง วัดวังสวรรค ์(ประชาบ ารุง) 
155 41155 6 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สอนทุ่ง วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
156 41156 6 เด็กชาย เสฎฐวุฒ ิ พุฒสุข อนุบาลสุโขทัย 
157 41157 6 เด็กหญิง ปภาดา พันโชติ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
158 41158 6 เด็กหญิง ชญานี คล่ าคง อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
159 41159 6 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ทองเชื้อ วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 
160 41160 6 เด็กหญิง อัษฏาภรณ์ นาคคุ้ม อนุบาลสุโขทัย 
161 41161 6 เด็กหญิง ฐิติกานต์ จันทร์ทุ่ง อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

 

 

 

 


