
 
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    

         โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ภายใตโครงการหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร  
         – คณิตศาสตร ( Excellence Room ) ปการศกึษา 2566 

……………………………………………………………… 
 อาศัยประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมวิิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ประเภทหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ความทราบแลวนั้น  บัดนี้ โรงเรียนสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยไดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 
2566 เปนที่เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเรียน ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนนรวม อันดับที ่ หมายเหต ุ

1 นายธนภูมิ ยางงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 92 1 ผานการคัดเลือก 

2 นางสาวพนิตพิชา ดีวณชิกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 80 2 ผานการคัดเลือก 

3 เด็กหญิงกนกพร คุณานุวัฒน พระมารดานิจจานุเคราะห 79 3 ผานการคัดเลือก 

4 นายธรีพงศ พนรเขต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 78 4 ผานการคัดเลือก 

5 เด็กหญิงเสาวนุกูล ภูมิวงศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 75 5 ผานการคัดเลือก 

6 นางสาวฑิมพิกา แกววงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 74 6 ผานการคัดเลือก 

7 นางสาวธนิตา หนอจอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 72 7 ผานการคัดเลือก 

8 นางสาวอธิติยา ไซประเสริฐ บานหนองแลง 71 8 ผานการคัดเลือก 

9 นางสาวณัฐฐาวีรกานต สายเช้ือ สุวรรณภูมิวทิยาลัย 71 8 ผานการคัดเลือก 

10 นางสาวพิทยารัตน เสาหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 71 8 ผานการคัดเลือก 

11 นางสาวนิภากร ทองดา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 70 11 ผานการคัดเลือก 

12 นางสาวปยพร โมล ี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 70 11 ผานการคัดเลือก 

13 นางสาวจุฬาลักษณ ลาน้ำเที่ยง บานหนองแลง 70 11 ผานการคัดเลือก 

14 นางสาวกนกวรรณ บูรณเจริญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 70 11 ผานการคัดเลือก 

15 นายสุกลวัฒน ประทุม สุวรรณภูมิวทิยาลัย 70 11 ผานการคัดเลือก 

16 นางสาวกมลชรัตน สุดชารี สุวรรณภูมิวทิยาลัย 69 16 ผานการคัดเลือก 

17 นางสาวกัญญาณฐั วรรณพันธ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 69 16 ผานการคัดเลือก 



ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนนรวม อันดับที ่ หมายเหต ุ

18 นายอานันท เวเหลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 66 18 ผานการคัดเลือก 

19 นางสาวณัฏฐณิชา คงยิ่งหาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 65 19 ผานการคัดเลือก 

20 นางสาวกชกร รัตนสังข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 64 20 ผานการคัดเลือก 

21 นางสาวจิดาภา ชื่นสุขเกษมกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 63 21 ผานการคัดเลือก 

22 นางสาวมารียอาร อุมออนศร ี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 62 22 ผานการคัดเลือก 

23 นางสาวศิริโสภา สำเภาดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 62 22 ผานการคัดเลือก 

24 นางสาวศิรภัสสร นามสิมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 61 24 ผานการคัดเลือก 

25 นายวฒุินันท ศรีปญญา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 60 25 ผานการคัดเลือก 

26 นายนฤภัทร สระตังหมง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 60 25 ผานการคัดเลือก 

27 เด็กชายณัฐพล สมสะอาด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 60 25 ผานการคัดเลือก 

28 นางสาวณัฏฐธดิา อนุจักรวาล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 59 28 ผานการคัดเลือก 

29 นางสาวพิมพพจี ขันสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 59 28 ผานการคัดเลือก 

30 นางสาวกรรณิกา ออนหนองหวา ดงหมากไฟ 56 30 ผานการคัดเลือก 

31 นางสาววริยพุา ผดุงรัตน บานตาแหลวโนนหมากแงว 50 31 ผานการคัดเลือก 
 
 นักเรียนมีชื่อตามประกาศใหปฏิบัติดังนี ้
 1.  ใหนักเรียนมารายงานตัวและนําผูปกครองตามกฎหมายมาดำเนินการมอบตัว ในวันเสาร ที่ 11 
มีนาคม พ.ศ.  2566  เวลา 09.00 น. ณ  หองประชุมศรีภูมิ   โรงเรียนสุวรรณภูมวิิทยาลัย 
 2.  นักเรียนและผูปกครองประชุมเพ่ือรับฟงคําชี้แจง เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การแตงกาย และอื่น ๆ  
 
 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  5  มีนาคม  2566 
 
 
       
      ( นายประวีณ  เชิงสะอาด ) 
           ผูอำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 


