
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมดรณุ ี
เร่ือง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S.M., EP) 

ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โครงการ 2B-UD คร้ังที่ 10  
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 ตามที่โรงเรียนอุดมดรุณี ได้ดำเนินการเข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่ 10 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S.M., EP) ประจำปีการศึกษา 2566 บัดน้ีการดำเนินการสอบคัดเลอืก 
ได้เสรจ็สิ้นแล้ว มีนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยเรียงคะแนนตามลำดับ คะแนนดังนี ้1) คะแนนรวม 2) คะแนน
รายวิชาฟิสิกส ์3) คะแนนรายวิชาเคม ี4) คะแนนรายชีววิทยา 5) คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ 6) คะแนนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ดังรายช่ือต่อไปนี ้

1. โครงการฯ Science – Mathematic (S.M.) 
ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนนรวม หมายเหต ุ
1 ด.ญ. พริมา ปัญญานุกลู อนุบาลสุโขทัย 85.0  
2 ด.ญ. พิมพ์ลภัทร ตังควิเวชกุล อนุบาลสุโขทัย 83.2  
3 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบลูย ์ อนุบาลสุโขทัย 82.7  
4 ด.ญ. สิชา ลือชูวงศ์ อนุบาลสุโขทัย 80.9  
5 ด.ญ. อนัญญา ธีรวัฒน์ อนุบาลสุโขทัย 78.5  
6 ด.ช. พันธกานต์ พัฒนวิบูลย ์ อนุบาลตาก 78.4  
7 ด.ญ. ธันยนันท์ บดินทร์ชัยภักค ์ กวางตง 78.0  
8 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบลูย ์ อนุบาลสุโขทัย 76.8  
9 ด.ญ. เพลงเช้า อินทฤทธ์ิ อนุบาลสุโขทัย 76.0  
10 ด.ช. ฐปกร มีประเสริฐ กวางตง 75.5  
11 ด.ช. ธีรดนย ์ เดชฟุ้ง อนุบาลสุโขทัย 72.6  
12 ด.ญ. กัญญาภัค ทองประเสริฐกลุ บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 71.4  
13 ด.ญ. ลลดา สิทธิพงศธร เดชาบดินทร ์ 71.2  
14 ด.ญ. ณิชชา บุญลอื กวางตง 70.5  
15 ด.ญ. ลักษิกา ศักดิ์ลอ อนุบาลสุโขทัย 68.6  
16 ด.ช. พีรณัฐ เธียระวิบลูย ์ อนุบาลสุโขทัย 68.3  
17 ด.ช. นันทวัฒน ์ ลือชูวงศ์ กวางตง 68.2  
18 ด.ช. กฤตานนท์ คำแคว่น กวางตง 66.9  
19 ด.ญ. ธมลวรรณ ช่างหิรัญ อนุบาลสุโขทัย 66.3  
20 ด.ช. เทวนพ ด้วงลอย กวางตง 65.9  

 



ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนนรวม หมายเหต ุ
21 ด.ญ. กวินวรรณ คมขำ อนุบาลศรีสำโรง 65.1  
22 ด.ช. วรปรัชญ ์ เปี่ยมเพิ่มพูน อนุบาลสุโขทัย 64.4  
23 ด.ช. เมธพนธ์ ไม้จันทร ์ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 63.9  
24 ด.ญ. พิชชาภา ตติยก้องเกียรต ิ อนุบาลสุโขทัย 63.8  
25 ด.ช. ปุญญานันท ์ หิรัญศร ี อนุบาลสุโขทัย 63.7  
26 ด.ญ ณัฐวลัญช์ เหลี่ยมอุไร อนุบาลสุโขทัย 63.2  
27 ด.ช. ภัทร์ธีนันท ์ หลายศิธาภัค อนุบาลสุโขทัย 62.9  
28 ด.ญ. ณัฎฐณิชา เพชรทอง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 62.9  
29 ด.ญ. วิชญาภรณ์ เกตุสาคร อนุบาลสุโขทัย 62.8  
30 ด.ญ. พิชรวี ขำมะวา อนุบาลสุโขทัย 62.2  
31 ด.ญ. ธนพร อำพร อนุบาลสุโขทัย 61.4  
32 ด.ญ. กัญญาณัฐ เทียมคีร ี กวางตง 61.2  
33 ด.ญ. ชณัญยา ตุ้มบุตร บ้านในเมือง 60.9  
34 ด.ญ. ณัชชา วิหครัตน์ อนุบาลสุโขทัย 60.8  
35 ด.ญ. ภารด ี เขียวเรือง อนุบาลสุโขทัย 60.6  
36 ด.ญ. วรกานต์ วิมลศิร ิ อนุบาลศรีสำโรง 60.2  
37 ด.ญ. สุภาพิชญ์ เกตุนาค อนุบาลสุโขทัย 60.2 สำรองอันดับ 1 
38 ด.ญ. ธัญทิพย ์ รอดพุ่ม อนุบาลสุโขทัย 59.7 สำรองอันดับ 2 
39 ด.ญ. รินรดา พัฒนเจรญิ อนุบาลสุโขทัย 59.6 สำรองอันดับ 3 
40 ด.ช. สรวิศ พุ่มหม ี อนุบาลบ้านด่านลานหอย 57.5 สำรองอันดับ 4 
41 ด.ญ. ณัฐณิชา นิยมกุล อนุบาลสุโขทัย 57.4 สำรองอันดับ 5 
42 ด.ญ. ณัฏฐธิดา พุ่มพันธ์ อนุบาลสุโขทัย 57.2 สำรองอันดับ 6 
43 ด.ช. กลวัชร ์ แคนหนอง อนุบาลสุโขทัย 55.9 สำรองอันดับ 7 
44 ด.ญ. ภาวิณี ช่ืนสุวรรณ์ อนุบาลสุโขทัย 55.6 สำรองอันดับ 8 
45 ด.ช. พันธกานต์ สุขมาก วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 55.5 สำรองอันดับ 9 
46 ด.ช. รัตนชาติ คำคุณเมือง อนุบาลสุโขทัย 55.2 สำรองอันดับ 10 
47 ด.ญ. มาริษา เพ็งยิ้ม อนุบาลสุโขทัย 55.1 สำรองอันดับ 11 
48 ด.ช. ธนวัฒน ์ ทับขำ อนุบาลสุโขทัย 54.8 สำรองอันดับ 12 
49 ด.ช. ศุภวิชญ์ พานิช อนุบาลสุโขทัย 54.8 สำรองอันดับ 13 
50 ด.ญ. กานติมา จันทรห์อม อนุบาลสุโขทัย 54.5 สำรองอันดับ 14 
51 ด.ช. ชยพัทธ์ นิ่มรอด อนุบาลศรีสำโรง 54.3 สำรองอันดับ 15 
52 ด.ญ. ณัชณิชา ออมสิน อนุบาลสุโขทัย 53.8 สำรองอันดับ 16 
53 ด.ญ. วรวลัญช์ นวลหงษ์ อนุบาลสุโขทัย 53.8 สำรองอันดับ 17 
54 ด.ช. ภัทรดนัย จันทรเ์จริญ เดชาบดินทร ์ 53.4 สำรองอันดับ 18 

 



ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนนรวม หมายเหต ุ
55 ด.ญ. สิรสิกลุ มิ่งกลิ่น อนุบาลสุโขทัย 53.4 สำรองอันดับ 19 
56 ด.ญ. กัญญาภัค งดงาม อนุบาลสุโขทัย 52.9 สำรองอันดับ 20 
57 ด.ญ. กชกร เหล่ากิจรุ่งเรอืง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 52.8 สำรองอันดับ 21 
58 ด.ช.  รัฐพฤทธ์ิ โพธ์ิแก้ว อนุบาลสุโขทัย 52.6 สำรองอันดับ 22 
59 ด.ช. ชยพล เทียนศร ี เดชาบดินทร ์ 52.5 สำรองอันดับ 23 
60 ด.ช. มนัสวิน ปั้นแหนง อนุบาลสุโขทัย 52.0 สำรองอันดับ 24 
61 ด.ญ. กาญจนส์ิตา อุดม สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 51.6 สำรองอันดับ 25 
62 ด.ญ. พิชญา เรืองนวล อนุบาลสุโขทัย 51.4 สำรองอันดับ 26 
63 ด.ญ. นภัสวรรณ ฟองเอม อนุบาลสุโขทัย 51.1 สำรองอันดับ 27 
64 ด.ญ. ชลิดา จันท ี วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 50.5 สำรองอันดับ 28 
65 ด.ญ. พิชญาภา สุทธิประดิษฐ ์ อนุบาลบ้านด่านลานหอย 50.1 สำรองอันดับ 29 
66 ด.ญ. ธัญพัฒน ์ ทัฬหสริิพงษ์ สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 49.9 สำรองอันดับ 30 

2. โครงการฯ English Program (EP)  
ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนนรวม หมายเหต ุ
1 ด.ญ. พิฌาภัท เมฆพัฒน ์ อนุบาลสุโขทัย 73.7  
2 ด.ช. วรบรรณ แก้วคำปา อนุบาลสุโขทัย 73.0  
3 ด.ญ. กุลธิดา เวชกามา อนุบาลสุโขทัย 67.8  
4 ด.ช. กิตติคุณ ขวัญวงษ์ อนุบาลศรีสำโรง 61.1  
5 ด.ญ. กันยรัตน์ บุญธปัญญา อนุบาลศรีสำโรง 60.0  
6 ด.ญ. ชวัลรัตน์ มีบุญ อนุบาลศรีสำโรง 59.8  
7 ด.ญ. ณพิชญา งามวิชานน ์ อนุบาลสุโขทัย 59.3  
8 ด.ญ. วรรณรัตน์ คชแก้ว อนุบาลสุโขทัย 55.7  
9 ด.ญ. เอมมิศา ไชยพันธ์ อนุบาลสุโขทัย 55.7  
10 ด.ญ. ศิราพร ชูเนตร อนุบาลศรีสำโรง 52.6  
11 ด.ญ. นันณภัชสรณ์ ทัศนา อนุบาลศรีสำโรง 49.7  

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่มีรายช่ือ โครงการฯ Science – Mathematic (S.M.) ลำดับที่ 1-36 มารายงานตวัพร้อมชำระเงิน 
จำนวน 5,000 บาท และโครงการฯ  English Program (EP) ลำดับที ่ 1-11 ชำระเงินจำนวน 17,500 บาท ในวันที ่ 6 
ธ ันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห ้องประชุม 1 โรงเร ียนอ ุดมดรุณี หากพ้นกำหนดการจากนี้   
จะถือว่าสละสิทธ์ิ ในส่วนผู้ที่มีรายช่ือสำรองทางโรงเรียน จะติดต่อตามลำดับเป็นรายบุคคล 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
          
 
        (นายสาโรช  เกตุสาคร) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 
 


