
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------ 
  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังมีรายชื่อที่แจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
หมายเหตุ    1. รายงานตัวและรับเอกสารกรอกข้อมูลมอบตัว, DMC  วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
       2. มอบตัวนักเรียน  วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
   เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 
  1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) 
      กรณ ีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา  ใช้สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด 
      กรณ ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา, มารดา เพ่ิมทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด 
  2) ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว 

รายการ GP 
1. ค่าบำรุงการศึกษา 
2. ค่าดำเนินกิจกรรมตามโครงการห้องเรียนพิเศษ 

2,000 
5,000 

รวม 7,000 

 



รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GP)

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน หมำยเหตุ
1 21001 นำย ก้องภพ คชำธำร สุโขทัยวิทยำคม
2 21050 เด็กหญิง นำรำ ยุบล วิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย

3 21014 นำย สิทธิโชค เพ็งมำ สุโขทัยวิทยำคม
4 21004 นำย ชญำนนท์ งำมชัยชูสิทธ์ิ สุโขทัยวิทยำคม
5 21017 นำงสำว จิตตำนันท์ เสือภู่ สุโขทัยวิทยำคม
6 21002 นำย กิจภูธิป ยำวิลำด สุโขทัยวิทยำคม
7 21027 นำย ภคนันท์ ทรัพย์แสง สุโขทัยวิทยำคม
8 21013 นำย ศุภวิชญ์ กำวิละบุตร สุโขทัยวิทยำคม
9 21003 นำย กิตติกวิน ค ำวงษ์ สุโขทัยวิทยำคม
10 21012 นำย ปุณณกฤต สุขมำ สุโขทัยวิทยำคม
11 21011 นำย ปิยังกูร แก้วเก่ำ สุโขทัยวิทยำคม
12 21044 เด็กชำย ศุภณัฐ ชีเปรม สุโขทัยวิทยำคม
13 21016 นำงสำว เขมนิจ ทิพย์สังวำลย์ สุโขทัยวิทยำคม
14 21039 นำย วรวิช เกิดพุ่ม บ้ำนไร่พิทยำคม
15 21009 นำย ธีรภัทร นิลทวี สุโขทัยวิทยำคม
16 21059 นำย ศตคุณ อินสอำด สุโขทัยวิทยำคม
17 21008 นำย ธีรภัทร์ แก้วทุ่ง สุโขทัยวิทยำคม
18 21020 นำงสำว ณัฐณิชำ ปุญญพันธ์ สุโขทัยวิทยำคม
19 21018 เด็กหญิง จิรำภำ เมฆพัฒน์ สุโขทัยวิทยำคม
20 21024 เด็กชำย ธีธัช เลำบุญเสถียร สุโขทัยวิทยำคม
21 21052 นำงสำว พัตรพิมล ล่องคลอง วัดวังสวรรค์
22 21025 เด็กชำย ปฏิภำณ ปำนข ำ สุโขทัยวิทยำคม
23 21037 นำย ณัฐนนท์ ลึกอะหร่ ำ วินิตศึกษำ
24 21034 เด็กชำย อรรถวิศญ์ รอดวิเศษ สุโขทัยวิทยำคม
25 21056 นำงสำว นภัสสร คงน้อย อุดมดรุณี
26 21019 นำงสำว ญำชิตำ วรำกรเจริญ สุโขทัยวิทยำคม
27 21007 นำย ธิษณ์ธำวิน คงนำ สุโขทัยวิทยำคม
28 21029 นำงสำว พัทธ์ศิกำณจน์ หล่อหลอม สุโขทัยวิทยำคม
29 21006 นำย ณภัทร ศรีม่วง สุโขทัยวิทยำคม
30 21010 นำย นันทวัฒน์ หม่ืนมะโน สุโขทัยวิทยำคม



รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GP)

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน หมำยเหตุ
31 21021 นำงสำว อภิชญำ รักถึง สุโขทัยวิทยำคม
32 21030 นำย จิรัสม์ มะโนทน สุโขทัยวิทยำคม
33 21015 นำงสำว กัญญ์พิชชำ อินอยู่ สุโขทัยวิทยำคม
34 21038 นำย จีรวัฒน์ สุขสัมพันธ์ บ้ำนไร่พิทยำคม
35 21023 เด็กชำย ธนวินท์ โชติแก้ว สุโขทัยวิทยำคม
36 21026 นำย พิจักษณ์ เสตะพันธ์ สุโขทัยวิทยำคม
37 21058 นำงสำว ศุภิสรำ วรรณบุตร บ้ำนไร่พิทยำคม
38 21051 นำย ณัฐพงษ์ นรินโท สุโขทัยวิทยำคม
39 21047 นำย สหชัย อยู่มำ บ้ำนเมืองเก่ำ "ศรีอินทรำทิตย์"

40 21032 นำย ภูวดิท ก่อวุฒิพงศ์ สุโขทัยวิทยำคม
41 21005 นำย ณดนย์ เหล่ียมไทย สุโขทัยวิทยำคม
42 21028 นำงสำว ธัญญรัตน์ ฝ้ันมงคล สุโขทัยวิทยำคม
43 21049 นำย นพรัตน์ จันทร์แก้ว สุโขทัยวิทยำคม
44 21057 นำงสำว กรวรรณ จ๊อกถึง สุโขทัยวิทยำคม
45 21060 นำย อนุกูล ศรีสว่ำง สุโขทัยวิทยำคม
46 21035 นำงสำว เชำวน์ปวีณ กังวำล สุโขทัยวิทยำคม
47 21054 นำงสำว ศิริรัตน์ พรมนิล วัดวังสวรรค์
48 21031 นำย ภีรพัชร มธุพจน์ สุโขทัยวิทยำคม
49 21046 เด็กหญิง ภัทรลำภำ จิตพินิจ บ้ำนหนองบัว
50 21043 เด็กหญิง กำนต์ชนก ค ำมำ บ้ำนน  ำพุ
51 21055 นำย กัณฑ์เอนก ภักดีบริบำล สุโขทัยวิทยำคม
52 21041 นำงสำว มนัสดำ บัวป้อม บ้ำนเมืองเก่ำ "ศรีอินทรำทิตย์"

53 21048 นำงสำว สุภัสสรำ อำจรอด บ้ำนไร่พิทยำคม
54 21040 นำงสำว วนัชพร ศิลธรรม บ้ำนน  ำพุ
55 21022 นำย ชัยรักษ์ นุ่มน่ิม สุโขทัยวิทยำคม
56 21042 เด็กหญิง ธัญชนก ชัยสุข บ้ำนเมืองเก่ำ "ศรีอินทรำทิตย์"

57 21033 นำย ยศกร ค ำศรี สุโขทัยวิทยำคม
58 21045 เด็กหญิง ณัฐวรรณ แดงอ่ิม หนองตูมวิทยำ
59 21053 นำงสำว สิรินญำกรภ์ พิมพลี วัดวังสวรรค์


