
 

 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม 
เร่ือง รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
------------------------ 

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

       
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 

 

 

หมายเหตุ   1. รายงานตัวตรวจสอบคุณสมบัติ และวัดส่วนสูง วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
     2. ทดสอบข้อเขียน วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น.  
     3. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องการ

รับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2561 จะไม่มีสิทธิ์สอบ 
 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา ฟุตบอล (ชาย) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2561 

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-001 นายญาณวุฒิ โพธิ์ทอง 175 สิริรัตนาธร 
ส.ท.-1/2561-002 นายอัครพล เพ่ิมพูล 175 บ้านคลองท าเนียบ 
ส.ท.-1/2561-003 นายณัฐพงศ์ พิมสุก 175 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 
ส.ท.-1/2561-004 นายธวัชชัย น้อยอินทร์ 175 หนองตูมวิทยา 
ส.ท.-1/2561-005 นายภาสรรค์ ขึ้นทันตา  178 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-006 นายพัทธดนย์ ทองเมือง 183 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-007 นายกิตติพันธ์ พงษ์ชัยภูมิ 180 วังเหนือวิทยา 
ส.ท.-1/2561-008 นายอภิศักดิ์ ฉายเงาคงคา 175 โรจนนิมิตวิทยา 
ส.ท.-1/2561-009 นายพงศธร ชลวัฒน์ภธูร  175 บ้านแม่ระมาดน้อย 
ส.ท.-1/2561-010 นายนันทิพัฒน์ ไชยตัน 175 บ้านไร่ 
ส.ท.-1/2561-011 นายวรธน ดนดา 175 บ้านใหม่ชัยเจริญ 
ส.ท.-1/2561-012 นายเอกศิลา แสงคร้าม 175 บ้านน้ าริน 
ส.ท.-1/2561-013 นายอภิวัฒน์ ชั่งทอง 178 กงไกรลาศวิทยา 
ส.ท.-1/2561-014 นายชลสิทธิ ์ศูนย์ด ารงค์ 182 ประเทืองทิพย์วิทยา 
ส.ท.-1/2561-015 นายสิรวิชญ ์กิติมา 175 วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 
ส.ท.-1/2561-016 นายภูริภัทร เรืองสวัสดิ์ 175 มัธยมตากสินระยอง 
ส.ท.-1/2561-017 นายธเนศพล สลับสี 175 มัธยมตากสินระยอง 
ส.ท.-1/2561-018 นายณัฐวัตร ปิ่นแก้ว 178 ดงประค าพิทยาคม 
ส.ท.-1/2561-019 นายณัฐวุฒิ ลาโภ 175 วัดบ้านใหม่ 
ส.ท.-1/2561-020 นายกิจประภากร กันภัย 175 สุโขทัยวิทยาคม 
ส.ท.-1/2561-021 นายศุภวิชญ์ อยู่คง 175 สุโขทัยวิทยาคม 
ส.ท.-1/2561-022 นายธนากร บุญสิงห์ 175 กงไกรลาศวิทยา 
ส.ท.-1/2561-023 นายกิตติ  เพราะด า 175 ผดุงปัญญา 
ส.ท.-1/2561-024 นายอภิสิทธิ์ นวลชม 177 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-025 นายสุรสีห์ มีแก้ว 176 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-026 นายกฤตภาส สุขสวัสดิ ์ 175 วัดกกแรต 
ส.ท.-1/2561-027 นายเกรียงศักดิ์ เปี่ยมเนตร 182 ทุ่งทรายวิทยา 
ส.ท.-1/2561-028 นายฉัตรชัย วนาเจริญธาร 175 โสภณวรคุณวิทยา 
ส.ท.-1/2561-029 นายปัณณวัฒน์ มีวิริยกุล 175 วัดคุ้งยาง 
ส.ท.-1/2561-030 นายบริบูรณ์ อยู่นิ่ม 175 วัดคุ้งยาง 
ส.ท.-1/2561-031 นายปกป้อง จันทร์แหยม 175 สุโขทัยวิทยาคม 

 



 

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-032 นายวิศวะ มารัตน์  175 สุโขทัยวิทยาคม 
ส.ท.-1/2561-033 นายวีรกฤช พงษ์ธานี 179 บึงสามพันวิทยา 
ส.ท.-1/2561-034 นายกันทรากร อยู่ทิม 175 บ้านท่าสะแก 
ส.ท.-1/2561-035 นายวัชโรวุฑฒิ ์สะโรบล 176 เทศบาลบ้านท่าหลวง 
ส.ท.-1/2561-036 นายอภิรักษ์ สนองคุณ 177 ขาณุวิทยา 
ส.ท.-1/2561-037 นายพิชญะ จันทร์กระจ่าง 175 ขาณุวิทยา 
ส.ท.-1/2561-038 นายสุรเชษฐ สนองคุณ  175 ขาณุวิทยา 
ส.ท.-1/2561-039 นายอิทธิพล เมฆบุตร 175 พรหมพิรามวิทยา 
ส.ท.-1/2561-040 นายปุญญพัฒน์ แจ่มใจ 175 วัดป่าประดู่ 
ส.ท.-1/2561-041 นายศรราม เนื้อไม้  175 บ้านด่านลานหอยวิทยา 
ส.ท.-1/2561-042 นายบุญฤทธิ์ ประทุมมา 175 ชุมแสงชนูทิศ 
ส.ท.-1/2561-043 นายเทพทัต เอมตี่ 175 บ้านขุนนาวัง 
ส.ท.-1/2561-044 นายปฏิวัติ ติ๊บแสน 177 บ้านผาเวียง 
ส.ท.-1/2561-045 นายธนวัฒน ์บุญยังมาก  183 ชุมแสงชนูทิศ 
ส.ท.-1/2561-046 นาย กษิดิศ เพียรพนากิจ 175 แม่อุสุ 
ส.ท.-1/2561-047 นาย อภิเดช ภักด ี 181 วัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
ส.ท.-1/2561-048 นาย ภาณุพงษ์ บัวจันทร์ 180 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-049 นาย เดชณรงค์ คงเจริญเนตร 176 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-050 นาย สุทธิพงษ์ พรมเดช 179 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-051 นาย  วรัญชิต ศรีแก้วอ้ม 175 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-052 นาย ศักรินทร์ คงเถื่อน 175 หนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-053 นาย สหรัฐ ไชยแสง 175 ธัญบุรี 
ส.ท.-1/2561-054 นาย เอกพจน์ ปานผ่อง 175 บ้านด่านลานหอยวิทยา 
ส.ท.-1/2561-055 นาย พงศธร อ่ าอ่ิม 175 บ้านด่านลานหอยวิทยา 
ส.ท.-1/2561-056  นาย จิรายุ แก้วผุย 175 ฟากท่าวิทยา 
ส.ท.-1/2561-057  นาย ธนาดล โคเซ่ 175 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 
ส.ท.-1/2561-058 นาย วรชิต ดวงแก้ว 176 สุโขทัยวิทยาคม 
ส.ท.-1/2561-059 นาย เสรีชล สิงห์ค าโม 175 ชุมชนบ้านหนองปลิง 
ส.ท.-1/2561-060 นาย ธนกฤต ร่าเริง 175 บ้านเนินมะปราง 
ส.ท.-1/2561-061 นาย อัครพนธ์ เกิดยิ้ม 175 บ้านเนินมะปราง 
ส.ท.-1/2561-062 นาย เมธัส  จันทะคูณ 175 บ้านเนินมะปราง 
ส.ท.-1/2561-063 นาย ปฏิพล บัญญาค า 175 บ้านบึงสามัคคี ก าแพงเขต 
ส.ท.-1/2561-064 นาย วิศวะ ทาแสง 175 บ้านบึงสามัคคี ก าแพงเขต 

 
  



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-065 นาย ณรงค์ศักด์ คงแสง 175 บ้านบึงสามัคคี ก าแพงเขต 
ส.ท.-1/2561-066 นายกิตติพศ  อินเลี้ยง 175 เทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 
ส.ท.-1/2561-067 นายณัฐสิทธิ์  ฉายสังข์ 175 จักรค าคณาทร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล (หญิง) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2561 

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-001 นางสาวจตุพร  มูลสิงห์ 171 สุโขทัยวิทยาคม 
ส.ท.-1/2561-002 นางสาวสุนิสา  ถมภิรมย์ 165 บ้านห้วยไคร้ 
ส.ท.-1/2561-003 นางสาวมลทณา กลิ่นแสง 175 หนองตูมวิทยา 
ส.ท.-1/2561-004 นางสาวชนาพร สุขชุ่ม 171 อุดมดรุณี 
ส.ท.-1/2561-005 นางสาวจิราภา อาจเพ็ชร 173 อุดมดรุณี 
ส.ท.-1/2561-006 นางสาวณิชาภัทร โอ๊ดฟู 166 หนองตูมวิทยา 
ส.ท.-1/2561-007 นางสาวสุรารีวรรณ วานิช 168 กงไกรลาศวิทยา 
ส.ท.-1/2561-008 นางสาวสิรินทรา อินทเชิต 167 กงไกรลาศวิทยา 
ส.ท.-1/2561-009 นางสาวศศิประภา งามภูเขียว 165 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 
ส.ท.-1/2561-010 นางสาวกัลยา สอนจันทร์ 165 บ้านบางลาด 
ส.ท.-1/2561-011 นางสาวไพลิน ส าราญใจ 165 บ้านบางลาด 
ส.ท.-1/2561-012 นางสาวสุภานัน จุ่งใจ 165 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ส.ท.-1/2561-013 นางสาวสรณ์สิริ สุริยะใหม่ 165 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ส.ท.-1/2561-014 นางสาวกนกพร แก้วปา 166 บ้านกลางดง 
ส.ท.-1/2561-015 นางสาวพิมพกานต์ อุ่นเรือน 165 บ้านแก่งวิทยา 
ส.ท.-1/2561-016 นางสาวสุชาดา ปักษี 165 บ้านแก่งวิทยา 

 

 


