
 
ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
หองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (Excellence Room) ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

----------------------------------------------------------------------- 
 โครงการหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (Excellence Room) โรงเรียน
สุวรรณภูมิวิทยาลัย  ไดดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บัดนี้โครงการหองเรียนสุดยอด
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร (Excellence Room) ไดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ ๔  เมื ่อวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๕  ไปแลวนั ้น  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน 
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายมาพรอมประกาศนี ้
 ใหนักเรียนที่ผานการคัดเลือกและผู ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวในวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๐  
มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชุมศรีภูมิ  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  โดยมี
เอกสารที่ตองเตรียมมาดวย  คือ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนและผูปกครอง อยางละ ๑ แผน,  รูปถาย
นักเรียน  จำนวน ๒ แผน  หากไมมาตามกำหนดเวลาถือวาสละสิทธิ ์
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท) 
ผูอำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อแนบทายประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

หองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (Excellence Room) ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๗  มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
ที ่ ชื่อ  นามสกุล โรงเรียนเดิม คะแนนสอบ อันดับท่ี 
1 นางสาว วราพรรณ สุขเกิด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 72 1 
2 นาย ธนกฤต ธรรมเสนา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 70 2 
3 นาย รัฐนันท ออนสองชั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 62 3 
4 นาย ธนกฤต ชื่นสุขเกษมกุล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 62 4 
5 นาย ธนาธร จันทรหอม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 59 5 
6 นางสาว วิภาภรณ นามภูม ี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 59 5 
7 นาย ศักดิพัฒน แกวปน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 59 5 
8 นางสาว กุลธิดา ศรีพันธ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 55 6 
9 นาย ชัญพงศพัทธ ดวงกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 53 7 
10 นางสาว กานตรวี จันทรหา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 51 8 
11 นางสาว ญารินดา พันธชา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 51 8 
12 นางสาว เหมือนฝน เสริมราษฎร โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน 51 8 
13 นางสาว กัญญารัตน พีรพงศศิลป โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 49 9 
14 นาย บุารมี มีหินกอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 49 9 
15 นางสาว จิดาภา โพธิ์ไทย โรงเรียนเมืองจำปาขัน 49 9 
16 นาย วสุพล สีดาว โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 49 9 
17 นางสาว บุณยนุช ผลาเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 49 9 
18 นาย พันธกานต กลิ่นฟุง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 47 10 
19 นางสาว อนัญญา ศรีรัตนพันธ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 47 10 
20 นาย วัฒนศักดิ์ เจริญภักดิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 44 11 
21 นางสาว เพชรดวงตา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 42 12 
22 นาย ฐิติโชติ สมภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 40 13 
23 นางสาว นงนภัส พูลสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 40 13 
24 นางสาว ชญานนันท พลนาแค โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 38 14 
25 นางสาว เรือนขวัญ สมทรัพย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 36 15 
26 นางสาว วิไลลักษณ นามภูมี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 36 15 
27 นางสาว วริชยาดา เศรษโฐ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 34 16 

หมายเหตุ   
 ๑.  ใหนักเรียนที่มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชุมศรีภูมิ  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 ๒.  เอกสารท่ีตองเตรียมมาดวย  คือ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนและผูปกครอง อยางละ ๑ แผน,  
รูปถายนักเรียน  จำนวน ๒ แผน 
 ๓.  ติดตอสอบถาม  ๐๙๔ - ๒๒๖๑๐๔๙  (ครูเดน  อุดม   หัวหนาโครงการฯ) 


