
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเพชรอินทนิล  

ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GP)  

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

 ตามท่ี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดโครงการเพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชิงโล่รางวัล ทุนการศึกษา เงินรางวัล และเกียรติบัตร ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ไปแล้วนั้น มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GP) ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน โรงเรียนเดิม คะแนน 
1 เด็กชาย คุณัชญ์ กิจสนาโยธิน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 315.75 
2 เด็กหญิง ณวินดา สินสุวรรณ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 302.25 
3 เด็กชาย ปณิธิ จินดาศักดิ์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 299.75 
4 เด็กหญิง ชาลิสา ศักดิ์ลอ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 288.25 
5 เด็กหญิง ปพิชญา หมากผิน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 267.75 
6 เด็กชาย ภูมิวศิน ลมพัน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) กวางตง 263.5 
7 เด็กชาย ปองคุณ สุหงษา วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 255.5 
8 เด็กหญิง ฆรชนก ตั้งสุขสันต์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 255.25 
9 เด็กชาย สิรภพ กิจภพเลิศศิลป์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 254 

10 เด็กชาย เอกณัฏฐ์ ทัพพะธนสิน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 250.5 
11 เด็กชาย วรเทพ จันทร วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 249.25 
12 เด็กหญิง ไอยวริญ เอ่ียมรักษา วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลศรีส าโรง 247 
13 เด็กชาย ศตพร แพงทรัพย์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 243.75 
14 เด็กหญิง วิชญาพร แป้นโพธิ์กลาง วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 241.5 
15 เด็กหญิง ณัฏฐ์พิชญา หลายศิธาภัค วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 241.25 
16 เด็กชาย พชร พัวงามประเสริฐ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 241.25 
17 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จันทร์โพยม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 241.25 
18 เด็กหญิง นัฏฐนันท์ สมบูรณ์ผล วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) กวางตง 240 
19 เด็กชาย ปรีติ ศรีจริยา วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 238.75 
20 เด็กหญิง เปี่ยมสุข ทองเชื้อ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) กวางตง 237.5 
21 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ดัดดิษฐ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 236.75 
22 เด็กหญิง กฤติมา บุญกิม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 236.5 
23 เด็กหญิง พิชญาภา เป็นกล วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 235.75 
24 เด็กชาย ศุภณัฐ งามสม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 235.5 
25 เด็กหญิง สติมา อุดมพฤกษา วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 234.5 
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26 เด็กหญิง ณิชกานต์ พลเหิม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 234 
27 เด็กชาย ภูริต นิวัตยะกุล วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 233.5 
28 เด็กชาย พิชญาภัค อุสาหะกานนท์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลศรีส าโรง 233 
29 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ แก้วเกต วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 232 
30 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ เกษามา วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 231.25 
31 เด็กชาย สุรกฤษฎิ์ วัฒนพันธุ์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) กวางตง 231 
32 เด็กหญิง มัณฑนา ช านาญจุ้ย วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 229.75 
33 เด็กหญิง กมลพร อ่อนบุญ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) กวางตง 229.75 
34 เด็กหญิง อังค์ริสา กิตตินันท์พาณิช วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลบ้านด่านลานหอย 227.5 
35 เด็กชาย ศุภโรจ ออมสิน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 226.5 
36 เด็กชาย ภูวีร ์ เจริญไพศาลตระกูล วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) กวางตง 224.5 
37 เด็กชาย กล้าตระกูล ภูษิต วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 217.5 
38 เด็กชาย มิ่งขวัญ สมหาญวงค์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) 217 
39 เด็กชาย ณัฐวรรธน ์ อยู่แย้ม วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 214 
40 เด็กชาย กันตพงศ์ เสือแฟง วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 211.5 
41 เด็กหญิง ไอรดา เทศสิงห์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 211.25 
42 เด็กชาย นพพสิษฐ์ ศรีทิพรัตน์ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 211 
43 เด็กหญิง ยลรดี อบเชย วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลบ้านด่านลานหอย 209 
44 เด็กชาย ด้ายเปล ฟักบาง วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลสุโขทัย 205.75 
45 เด็กชาย ปิยังกูร พุ่มแตง วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GP) อนุบาลบ้านด่านลานหอย 205.5 

 
 

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เวลา 08.30-09.30 น.  
ณ ห้องประชุมเกียติยศ 109 ปี และนักเรียนที่มีรายชื่อล าดับที่ 1-30 มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมช าระเงิน 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกล าดับถัดไป 

ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


