
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 
------------------------ 

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประเภทห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้าย 
ประกาศฉบับนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

     
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 41001 1 (511) เด็กหญิง ณัฐวศา บูรณศรี อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

2 41002 1 (511) เด็กชาย ธรรมธัช ฉิมพาลี อนุบาลศรีส าโรง 

3 41003 1 (511) เด็กหญิง อภิษฎา การาช อนุบาลสุโขทัย 

4 41004 1 (511) เด็กชาย กัมลาศ อ้นบางเขน อนุบาลสุโขทัย 

5 41005 1 (511) เด็กชาย ปุญญวัชร์ ชัยรักษา อนุบาลสุโขทัย 

6 41006 1 (511) เด็กหญิง กฤติยา ศิริโชติไชยกุล อนุบาลสุโขทัย 

7 41007 1 (511) เด็กหญิง วริสรา แก้วหิน กวางตง 

8 41008 1 (511) เด็กชาย ชานนท์ ชื่นอินทร์ อนุบาลสุโขทัย 

9 41009 1 (511) เด็กชาย เกียรติก้อง เครืออยู่ อนุบาลสุโขทัย 

10 41010 1 (511) เด็กชาย นันทพงศ์ ศรีตะวัน อนุบาลสุโขทัย 

11 41011 1 (511) เด็กชาย พงศภัค ศรีผาย กวางตง 

12 41012 1 (511) เด็กชาย ปริยพงศ์ กิมพันธ์ อนุบาลศรีส าโรง 

13 41013 1 (511) เด็กหญิง นิตย์อาภา มีทรพัย์ อนุบาลสุโขทัย 

14 41014 1 (511) เด็กหญิง พิชญากร บรรเทา อนุบาลสุโขทัย 

15 41015 1 (511) เด็กหญิง ณัฐพร น่วมทอง อนุบาลสุโขทัย 

16 41016 1 (511) เด็กชาย ภาสกร ย้อนใจทัน สายธรรม 

17 41017 1 (511) เด็กชาย เพ็ชระชาติ ตันศิริ อนุบาลสุโขทัย 

18 41018 1 (511) เด็กหญิง ณัฐธยาน์ วงค์สุริยะ อนุบาลสุโขทัย 

19 41019 1 (511) เด็กชาย สิรภพ พูนประชา อนุบาลศรีส าโรง 

20 41020 1 (511) เด็กหญิง สุภาวิตา ผลเรไร อนุบาลสุโขทัย 

21 41021 1 (511) เด็กหญิง กมลรัตน์ ศรีวัง กวางตง 

22 41022 1 (511) เด็กชาย กันตพัฒน์ พิชยานนท์ กวางตง 

23 41023 1 (511) เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ สมบูรณ์ผล กวางตง 

24 41024 1 (511) เด็กชาย ธนพัฒน์ เขียวเหลือง อนุบาลสุโขทัย 

25 41025 1 (511) เด็กหญิง รัตนวลี ไพเราะ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

26 41026 1 (511) เด็กหญิง วรางคณา เพียโคตรแก้ว อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

27 41027 1 (511) เด็กชาย กิตตินันท์ ทีภูเวียง บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา 

28 41028 1 (511) เด็กหญิง มนฑลี นาคนาค สายธรรม 

29 41029 1 (511) เด็กหญิง ณัฐรินีย์ บุญเพ็ญ อนุบาลสุโขทัย 

30 41030 1 (511) เด็กหญิง จิรัชญา วันสอน อนุบาลสุโขทัย 



ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

31 41031 2 (512) เด็กชาย กัญจน์ณภัทร เขียวเรือง อนุบาลสุโขทัย 

32 41032 2 (512) เด็กชาย ธีรภาพ ไฝสัมฤทธิ์ อนุบาลศรีส าโรง 

33 41033 2 (512) เด็กหญิง กานต์ธิดา หอมนาน อนุบาลสุโขทัย 

34 41034 2 (512) เด็กชาย สุธนัย ชุมภูป๎น อนุบาลสุโขทัย 

35 41035 2 (512) เด็กหญิง นภปพร ชุมแวงวาปี อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

36 41036 2 (512) เด็กหญิง พรรณพัชร แน่งน้อย อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

37 41037 2 (512) เด็กชาย เปมทัต รักเลิศ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

38 41038 2 (512) เด็กชาย จตุรวิชญ์ ป๎ญญาติ๊บ วัดวังสวรรค์(ประชาบ ารุง) 

39 41039 2 (512) เด็กชาย พชรภัทร กาน า อนุบาลสุโขทัย 

40 41040 2 (512) เด็กหญิง นรินทิพย์ ยากลาง อนุบาลสุโขทัย 

41 41041 2 (512) เด็กชาย วิศรุต เค้าเงื่อน อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 

42 41042 2 (512) เด็กชาย ศิริศักดิ์ หยกพิริยกุล อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 

43 41043 2 (512) เด็กชาย ปณิธิ โตมอญ อนุบาลสุโขทัย 

44 41044 2 (512) เด็กหญิง ธนัชพร กันทะเขียว อนุบาลวชิร 

45 41045 2 (512) เด็กหญิง ณัฐวดี เตชะมณีสถิตย์ อนุบาลสุโขทัย 

46 41046 2 (512) เด็กชาย ณัฏฐ์ณธีช์ ทองบุญ อนุบาลสุโขทัย 

47 41047 2 (512) เด็กหญิง อนุสรา ปานเพชร วัดท่าฉนวน 

48 41048 2 (512) เด็กชาย สุทธิชัย มั่นประสงค์ บ้านหนองเสาเถียร 

49 41049 2 (512) เด็กชาย อนาวินทร์ สีหาบุตร อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

50 41050 2 (512) เด็กชาย กรณ์ดนัย แบนลี อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

51 41051 2 (512) เด็กชาย นัฐสิทธิ์ สุขอ่ิม อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

52 41052 2 (512) เด็กหญิง วิชาดา มลิวัลย์ อนุบาลสุโขทัย 

53 41053 2 (512) เด็กชาย ณัฏฐพล เทพแก้ว บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ 

54 41054 2 (512) เด็กชาย พีรณัฐ จูแจ่ม อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

55 41055 2 (512) เด็กชาย วรุต เย็นฉ่ า บ้านหนองสามพญา 

56 41056 2 (512) เด็กชาย รามศร์ ภู่อรุณ อนุบาลสุโขทัย 

57 41057 2 (512) เด็กชาย ภานรินทร์ กังวาลนาน เทศบาลวัดไทยชุมพล 

58 41058 2 (512) เด็กชาย สุรพิชญ์ ทรัพย์ทิม อนุบาลสุโขทัย 

59 41059 2 (512) เด็กหญิง กานต์ธิดา ศรีสงคราม บ้านนาต้นจั่น 

60 41060 2 (512) เด็กหญิง กิตติธรา ค าวงษ์ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 
  



 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

61 41061 3 (513) เด็กชาย ชัยกร จังพานิช เดชาบดินทร์ 

62 41062 3 (513) เด็กหญิง จิรากาญจน์ แช่มโตนด บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 

63 41063 3 (513) เด็กชาย ชินกฤต ยิ้มช้าง อนุบาลสุโขทัย 

64 41064 3 (513) เด็กหญิง ปริยาภัทร บัวแย้ม อนุบาลสุโขทัย 

65 41065 3 (513) เด็กชาย ปุณณวิช โปร่งนุช อนุบาลศรีส าโรง 

66 41066 3 (513) เด็กชาย ชวิน ค าไทย อนุบาลสุโขทัย 

67 41067 3 (513) เด็กชาย นนท์ปวิธ เนียมหอม อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 

68 41068 3 (513) เด็กชาย รัฐศาสฐ์ ถีติปริวัตร์ เทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์) 

69 41069 3 (513) เด็กชาย นพคุณ นาคทรานันท์ อนุบาลสุโขทัย 

70 41070 3 (513) เด็กชาย วรัญชิต เขียวแก้ว อนุบาลสุโขทัย 

71 41071 3 (513) เด็กชาย ภูริภัทร อรินทร์ เทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์) 

72 41072 3 (513) เด็กชาย สุภกิตต ์ แก้วทุ่ง วัดวังสวรรค์(ประชาบ ารุง) 

73 41073 3 (513) เด็กหญิง ณัฐวดี บุญมี อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

74 41074 3 (513) เด็กหญิง อนุฐิดา เครือเมฆ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

75 41075 3 (513) เด็กหญิง ญาณิกา บุญคล่ า อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

76 41076 3 (513) เด็กหญิง อรกานต์ พ่ึงทองค า อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

77 41077 3 (513) เด็กหญิง อนุธิดา นิยมกุล วัดคุ้งยางใหญ่ 

78 41078 3 (513) เด็กชาย เกื้ออังกูร มั่นอ้น อนุบาลสุโขทัย 

79 41079 3 (513) เด็กหญิง พรนภัส เป่กล้า อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

80 41080 3 (513) เด็กชาย กฤตภาส ปานพลอย อนุบาลสุโขทัย 

81 41081 3 (513) เด็กชาย ศิวัช รัตนเพชร อนุบาลศรีส าโรง 

82 41082 3 (513) เด็กชาย กรพิพัฒน์ กิ่งก้าน อนุบาลสุโขทัย 

83 41083 3 (513) เด็กชาย ชนาธิป ขาวมะลิ อนุบาลสุโขทัย 

84 41084 3 (513) เด็กหญิง ปวริศา มูลดี อนุบาลสุโขทัย 

85 41085 3 (513) เด็กชาย วรวิช อุทัย บ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) 

86 41086 3 (513) เด็กชาย ธาวิน ตอพันดุง อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

87 41087 3 (513) เด็กชาย วัชรชัย ป๎ตตังเว อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

88 41088 3 (513) เด็กชาย พรพิพัฒน์ ฉิมเสือ บ้านหนองจัง 

89 41089 3 (513) เด็กชาย รัฐศาสตร์ พรมย้อย สายธรรม 

90 41090 3 (513) เด็กชาย ญาณกิตติ์ อนุไชย สายธรรม 
 



 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

91 41091 4 (514) เด็กชาย วชิรวิทย ์ จันทร์นวล สายธรรม 

92 41092 4 (514) เด็กชาย ธนภูมิ ศรีตนทิพย์ สายธรรม 

93 41093 4 (514) เด็กหญิง ขวัญข้าว หมวกสังข์ สายธรรม 

94 41094 4 (514) เด็กหญิง ศรัณย์พร บุญมี สายธรรม 

95 41095 4 (514) เด็กหญิง สิรินลดา กรณ์ผึ้ง สายธรรม 

96 41096 4 (514) เด็กชาย เจตฏพร ละอองเดช วัดคลองกระจง 

97 41097 4 (514) เด็กชาย สุทธิพงศ์ ฟ๎กบัว สายธรรม 

98 41098 4 (514) เด็กชาย สุรพัศ สอนโต สายธรรม 

99 41099 4 (514) เด็กชาย ธนพล แก้วผูก สายธรรม 

100 41100 4 (514) เด็กชาย เศรษฐี วิโรจนพิสุทธิ์ สายธรรม 

101 41101 4 (514) เด็กหญิง นฤมล ศรีสวัสดิ์ สายธรรม 

102 41102 4 (514) เด็กชาย เกียรติภูมิ หาญพล สายธรรม 

103 41103 4 (514) เด็กชาย ธนวัฒน ์ แปลกมาก สายธรรม 

104 41104 4 (514) เด็กชาย ดนัย ไกรกิจราษฏร์ สายธรรม 

105 41105 4 (514) เด็กชาย พิทักษ์ภูมิ พุ่มพ่วง สายธรรม 

106 41106 4 (514) เด็กชาย จิรัฎฐ์ชยุตม ์ คงกระจ่าง สายธรรม 

107 41107 4 (514) เด็กชาย ณัฐพงษ์ อยู่ป้อม สายธรรม 

108 41108 4 (514) เด็กหญิง ธนพร เนียมจันทร์ สายธรรม 

109 41109 4 (514) เด็กหญิง สาธินี กลิ่นใจ สายธรรม 

110 41110 4 (514) เด็กชาย เดชอนันต์ เลิศลักษณะวงศ์ สายธรรม 

111 41111 4 (514) เด็กหญิง ธัญพิชชา บุญสืบ สายธรรม 

112 41112 4 (514) เด็กหญิง ชนัญธิดา มาจาด สายธรรม 

113 41113 4 (514)) เด็กชาย สุทธิพงศ์ วงศ์มา สายธรรม 

114 41114 4 (514) เด็กหญิง เวรุตา สังเกตุ สายธรรม 

115 41115 4 (514) เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ม่วงแกม สายธรรม 

116 41116 4 (514) เด็กหญิง กัญจนพร เอ่ียมภู่ อนุบาลสุโขทัย 

117 41117 4 (514) เด็กชาย วีรภัทร เสนาะ อนุบาลสุโขทัย 

118 41118 4 (514) เด็กหญิง พิมพ์นภา จงสิน อนุบาลสุโขทัย 

119 41119 4 (514) เด็กชาย อนุพงษ์ เพ่ิมพูล อนุบาลสุโขทัย 

120 41120 4 (514) เด็กหญิง นันท์นภัส เหมชาติลือชัย กวางตง 
 



 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

121 41121 5 (515) เด็กหญิง มนัสนันท์ ปะสะจัน กวางตง 

122 41122 5 (515) เด็กชาย ณัฏฐนิช ทองสงค์ กวางตง 

123 41123 5 (515) เด็กชาย ธนวิชญ ์ พุกเกลี้ยง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

124 41124 5 (515) เด็กหญิง พลอยขวัญ ฉ่ าก๋ง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

125 41125 5 (515) เด็กชาย วรภัทร แดงเรือง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

126 41126 5 (515) เด็กหญิง พัชราภรณ์ เดชะมา วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

127 41127 5 (515) เด็กชาย สรยุทธ จันทร์สว่าง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

128 41128 5 (515) เด็กหญิง ณัฎฐณิชา คล่ าดิษฐ์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

129 41129 5 (515) เด็กหญิง ภูริตา หาญนิรันดร์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

130 41130 5 (515) เด็กชาย สิทธิรัตน์ แดงบางด า วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

131 41131 5 (515) เด็กชาย เนติ แก้ววิเศษ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

132 41132 5 (515) เด็กชาย ธันวา หงษ์เขียว วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

133 41133 5 (515) เด็กชาย นราวิชญ์ เขียวบุตร วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

134 41134 5 (515) เด็กชาย ภาคภูมิ อรชร อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

135 41135 5 (515) เด็กชาย วิชชากร ข าแย้ม บ้านยางเมือง 

136 41136 5 (515) เด็กชาย พิชัยยุทธ บุญชุ่ม อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

137 41137 5 (515) เด็กชาย ภัทรากฤษณ์ ค้อมทอง อนุบาลบ้านด่านลานหอย 

138 41138 5 (515) เด็กชาย ชีวานนท์ กีรติวศิน อนุบาลสุโขทัย 

139 41139 5 (515) เด็กหญิง พรนิชา นาคหงษ์ อนุบาลสุโขทัย 

140 41140 5 (515) เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ศิลปางกูร อนุบาลสุโขทัย 

141 41141 5 (515) เด็กหญิง บุญญาพร หล่อหลอม อนุบาลศรีส าโรง 

142 41142 5 (515) เด็กชาย พงศ์ศุภากร เทียนไชย อนุบาลสุโขทัย 

143 41143 5 (515) เด็กชาย จักรรินทร์ จูสวย อนุบาลศรีส าโรง 

144 41144 5 (515) เด็กหญิง พิมชนก ศรีศิลป์ กวางตง 

145 41145 5 (515) เด็กชาย จิราวุฒิ จันน้อย กวางตง 

146 41146 5 (515) เด็กชาย ธนพรรษ ปานข า วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

147 41147 5 (515) เด็กชาย ชนาธิป คงเมือง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

148 41148 5 (515) เด็กหญิง พนัชกร แบขุนทศ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

149 41149 5 (515) เด็กชาย ธนวินท์ พุกเกลิ้ยง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

150 41150 5 (515) เด็กหญิง วิชญาพร เจ๊กแจว วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
 



 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

151 41151 6 (521) เด็กชาย ปฏิยุทธ์ เรืองแหวว วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

152 41152 6 (521) เด็กหญิง สุกานดา นระป๎ญญา วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

153 41153 6 (521) เด็กชาย ธีรเดช วงค์เดือน วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

154 41154 6 (521) เด็กหญิง ประกายเพชร ค าภีรพันธ์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

155 41155 6 (521) เด็กหญิง นริตา พิศสุวรรณ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

156 41156 6 (521) เด็กหญิง ป๎ณฑิตา ทองปอด วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

157 41157 6 (521) เด็กชาย รุ่งรดิศ รุ่งเรือง อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 

158 41158 6 (521) เด็กหญิง ธนัชชา วันจันทร์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program  ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 

------------------------ 
 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประเภทห้องเรียน
พิเศษ English Program ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้ายประกาศ 
ฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

     
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 42001 1 (522) เด็กหญิง นิจวิภา มีมุข กวางตง 

2 42002 1 (522) เด็กชาย ทินภัทร ฟองภู่ กวางตง 

3 42003 1 (522) เด็กหญิง อแมนด้าศิรดา ลีไวน์ กวางตง 

4 42004 1 (522) เด็กหญิง ป๎ณฑิตา ดวงเก้า อนุบาลสุโขทัย 

5 42005 1 (522) เด็กชาย อินทัช บุญสลุด วัดท่าฉนวน 

6 42006 1 (522) เด็กหญิง ปรียาณัฐ จันทระ อนุบาลสุโขทัย 

7 42007 1 (522) เด็กหญิง ณภัทร นาโตนด สายธรรม 

8 42008 1 (522) เด็กชาย พระนาย สุวรรณรัตน์ บ้านหรรษา (ประชาสรรค์) 

9 42009 1 (522) เด็กหญิง กรชนก เลิศแตง อนุบาลสุโขทัย 

10 42010 1 (522) เด็กชาย ปภาวิน โตงิ้ว อนุบาลสุโขทัย 

11 42011 1 (522) เด็กชาย ฉัตร ฉัตรชัยศิลป์ อนุบาลสุโขทัย 

12 42012 1 (522) เด็กชาย ธนกฤต จูเกษม อนุบาลสุโขทัย 

13 42013 1 (522) เด็กชาย วัชรพงศ์ จันทร์บุญ อนุบาลสุโขทัย 

14 42014 1 (522) เด็กชาย รัฐนันท์ ทับขาว พุยฮัว 

15 42015 1 (522) เด็กชาย เศรษฐิพงศ์ พุฒเพ็ง อนุบาลสุโขทัย 

16 42016 1 (522) เด็กชาย ชินาธิป รุจิเรืองอนันต์ สายธรรม 

17 42017 1 (522) เด็กชาย ปริธาน ปานเมือง สายธรรม 

18 42018 1 (522) เด็กชาย ธนภัทร เผ่าถาวร สายธรรม 

19 42019 1 (522) เด็กชาย จิรวัฒน ์ แจ้งแก้ว สายธรรม 

20 42020 1 (522) เด็กชาย พงศกร พรหมศร อักษรพัทยา 

21 42021 1 (522) เด็กหญิง โฮป อีฟลีน พิมพ์เหมือน บ้านนาต้นจั่น 

22 42022 1 (522) เด็กชาย ณัฐดนย์ เกตุฮ่อ อนุบาลสุโขทัย 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program  ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 
------------------------ 

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประเภทห้องเรียน
พิเศษ Multilingual Program ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้าย 
ประกาศฉบับนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program  

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 43001 1 (531) เด็กชาย ศุภวิชํฺ์ ดีรัตน์ กวางตง 

2 43002 1 (531) เด็กหญิง รวิพัฒน์ ทองน้อย กวางตง 

3 43003 1 (531) เด็กชาย พลกฤต กลิ่นสุข กวางตง 

4 43004 1 (531) เด็กหญิง บุญญิสา จงจ า กวางตง 

5 43005 1 (531) เด็กชาย สิรวิชญ ์ ศรีเมือง กวางตง 

6 43006 1 (531) เด็กชาย วรากรณ์ เรืองฤทธิ์ กวางตง 

7 43007 1 (531) เด็กหญิง พิชญธิดา หมวกสังข์ สายธรรม 

8 43008 1 (531) เด็กชาย สุกฤษฎิ์ รักถึง กวางตง 

9 43009 1 (531) เด็กหญิง สุพิชฌาย์ สิงห์ลอ กวางตง 

10 43010 1 (531) เด็กหญิง ศิรินทิพย์ กลางวงษ์ กวางตง 

11 43011 1 (531) เด็กชาย สุวีร ์ แก้วเบญจา กวางตง 

12 43012 1 (531) เด็กชาย กรณ์พงษ์ เกษรบัว กวางตง 

13 43013 1 (531) เด็กชาย ธุวชิต เอ่ียมโพธิ์ กวางตง 

14 43014 1 (531) เด็กชาย กอบศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์ กวางตง 

15 43015 1 (531) เด็กหญิง อริสา เนียรใจดี กวางตง 

16 43016 1 (531) เด็กชาย ธนภัทร นุ่มทรัพย์ กวางตง 

17 43017 1 (531) เด็กหญิง ธณมน ทัพไทย กวางตง 

18 43018 1 (531) เด็กหญิง ฉิน  ฟง เตียว กวางตง 

19 43019 1 (531) เด็กชาย ปิยากร ปูนอ่อน กวางตง 

20 43020 1 (531) เด็กหญิง ชนากานต์ ผุดผ่อง กวางตง 

21 43021 1 (531) เด็กหญิง สุพิชญา มั่นอีนัง กวางตง 

22 43022 1 (531) เด็กชาย พุทธิพงษ์ ศรีมินิพันธ์ กวางตง 

23 43023 1 (531) เด็กหญิง จิรภัทร์ ทับเงิน กวางตง 

24 43024 1 (531) เด็กชาย วีรวัฒน ์ ปิ่นทอง กวางตง 

25 43025 1 (531) เด็กหญิง จิรัชยา วงค์สุวรรณ กวางตง 

26 43026 1 (531) เด็กหญิง กนกพันธุ์ คล่ าดิษฐ์ กวางตง 

27 43027 1 (531) เด็กหญิง ญาสุมินทร์ หงสา กวางตง 

28 43028 1 (531) เด็กชาย สุปวีณ์ แจ่มสว่าง กวางตง 

29 43029 1 (531) เด็กชาย ธนภัทร คัดธรรมวงค์ กวางตง 
 


