
         
         
 
 
          ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

……………………………………………………. 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังมีรายชื่อที่แจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
     (นางอฑภิา     วรากรเจริญ)  
                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา ฟุตบอล (ชาย) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564  
เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 

ส.ท.1/2564-001 ด.ช.สิรภิัทร ลัคณา รร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์ 
ส.ท.1/2564-002 ด.ช.ชัยภัทร บุญใส รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-003 ด.ช.ณัฐวุฒิ  ใจคำ รร.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-004 ด.ช.เอกพันธ์  แซ่เอ๊ียบ รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-005 ด.ช.กฤษณะ  สุขสวรรค์ รร.อนุบาลศรีสำโรง สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-006 ด.ช.กฤษดา  สุขสวรรค์ รร.อนุบาลศรีสำโรง สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-007 ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์  เขมา รร.อนุบาลแม่พริก ลำปาง 
ส.ท.1/2564-008 ด.ช.พงศ์พล  อ่ำโพธิ์ รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-009 ด.ช.พีรวิชญ์  ติคำ รร.หนองสะแกประชานุกูล พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-010 ด.ช.อิทธิกร  ยอดออน รร.สหราษฎร์บำรุง น่าน 
ส.ท.1/2564-011 ด.ช.อดิศักดิ์  พยัคฆ์น้อย รร.บ้านวังกร่าง สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-012 ด.ช.พุฒิพงศ์  นาทา รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-013 ด.ช.กณวรรชน์  อินสอน รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-014 ด.ช.บริบูรณ์  พะนะสัน รร.สหราษฎร์บำรุง น่าน 
ส.ท.1/2564-015 ด.ช.นรายุทธ เป็กทอง รร.นิคมสร้างตนเอง2 (บ่อทอง) กำแพงเพชร 
ส.ท.1/2564-016 ด.ช.ณัฐพงศ์  ปานเรือง รร.วัดคูหาสุวรรณ์ (วันครู2504) สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-017 ด.ช.กิตติภพ  มากทุ่ง รร.บ้านน้ำลาด สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-018 ด.ช.พุฒิเมธ  ดีคำวงค ์ รร.บ้านปรางค์ น่าน 
ส.ท.1/2564-019 ด.ช.นภัทร  เกตุพันธ์ รร.วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร 
ส.ท.1/2564-020 ด.ช.ณัฐฐปกรณ์  รักษ์ชน รร.บ้านหนองโสน กำแพงเพชร 
ส.ท.1/2564-021 ด.ช.วีระชัย  วิมลพันธ์ รร.บ้านหนองโสน กำแพงเพชร 
ส.ท.1/2564-022 ด.ช.พีรกานต์  ขวัญแย้ม รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-023 ด.ช.อริยะ  จันทร์แก้ว รร.กีฬาเทศบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
ส.ท.1/2564-024 ด.ช.พัชรพล  ยมนา รร.บ้านวังลึก สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-025 ด.ช.ธีรกานต์  พุ่มพวง รร.เทศบาลจอมคีรีนาคบรรพต นครสวรรค์ 
ส.ท.1/2564-026 ด.ช.ภานวุัฒน์  ปัญญาภ ู รร.บ้านร้อง น่าน 
ส.ท.1/2564-027 ด.ช.วรานนท์  สายสอน รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-028 ด.ช.พีรวิช  ขำมะวา รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 

ส.ท.1/2564-029 ด.ช.กิตติกานต์  ลอยทุ่ง รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-030 ด.ช.ปฐมพงษ์  ชาวงิ้ว รร.บ้านร้อง น่าน 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา ฟุตบอล (ชาย) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
    

เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 
ส.ท.1/2564-031 ด.ช.ธนพนธ์  เพียรมั่น รร.เทศบาลพิรามอุทิศ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-032 ด.ช.ปะริยะวัฒน์  อินมะตูม รร.เทศบาลพิรามอุทิศ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-033 ด.ช.คชรัตน์  สอนทุ่ง รร.เทศบาลพิรามอุทิศ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-034 ด.ช.จักรพงษ์  บุญเริง รร.เทศบาลพิรามอุทิศ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-035 ด.ช.วีรภัทร  ป้องอุ้ม รร.บ้านพร้าว พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-036 ด.ช.เปรมไผท  ขาวเครือม่วง รร.นครไทยวิทยาคม พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-037 ด.ช.ณัฐฐพงษ์  องค์สวัสดิ์ รร.ศึกษาวิทย์ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-038 ด.ช.ปุณณวิชญ์  นนทะโคตร รร.บ้านหนองน้ำสร้าง พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-039 ด.ช.พงศกร  พันอากาศ รร.นครไทยวิทยาคม พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-040 ด.ช.นราเทพ  วงษ์อุปรี รร.นครไทยวิทยาคม พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-041 ด.ช.อภิสิทธิ์  วงษ์ตรา รร.นครไทยวิทยาคม พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-042 ด.ช.วชัรพล พงษ์เจริญ รร.นครไทยวิทยาคม พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-043 ด.ช.ณรงค์กร  วงษ์อุปรี รร.นครไทยวิทยาคม พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-044 ด.ช.รัชชานนท์  คงปันนา รร.จันทราพระกิตติคุณ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-045 ด.ช.พุฒิพงษ์  คงปันนา รร.จันทราพระกิตติคุณ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-046 ด.ช.เนติธร  กรทอง รร.อนุบาลศรีสำโรง สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-047 ด.ช.ไชยวุฒิ เขียนจูม รร.วังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก 

ส.ท.1/2564-048 ด.ช.รัตนชัย เพ็ชรเกลอ รร.วังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-049 ด.ช.อณาเขตต์  ธรรมไทย รร.อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล (หญิง) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
    

เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 
ส.ท.1/2564-001 ด.ญ.อชิรญา ชัยลินลา รร.วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-002 ด.ญ.ณัฐณิชา แซ่เล้า รร.บ้านเนินประดู่ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-003 ด.ญ.พิชญ์สินี แจ่มทุ่ง รร.อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-004 ด.ญ.พรนภา สิงห์ว ี รร.เทศบาลช่องลม กำแพงเพชร 
ส.ท.1/2564-005 ด.ญ.กัญญาภัทร วงษ์โสภา รร.วัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-006 ด.ญ.นิพภาดา เพริศแก้ว รร.บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-007 ด.ญ.ชลดา เรี่ยวแรง รร.บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-008 ด.ญ.เกตน์นิภา ปัญญาเสน รร.บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-009 ด.ญ.วารุณี กมลคร รร.บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-010 ด.ญ.ชนาภา คงก้อน รร.บ้านนาสระลอย สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-011 ด.ญ.ปานชีวา จิตต์ขาว รร.เทศบาลยางเนิ้ง เชียงใหม่ 
ส.ท.1/2564-012 ด.ญ.จิรัชญา คำสว่าง รร.บ้านเขาทองผางับ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-013 ด.ญ.เปรมนิสัย อยู่กรัด รร.บ้านเขาทองผางับ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-014 ด.ญ.พิชญาภา นุ่มเกลี้ยง รร.บ้านเขาทองผางับ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-015 ด.ญ.ลินดา สาเหล่ทู รร.วัดป่าพระเจ้า สุพรรณบุรี 
ส.ท.1/2564-016 ด.ญ.มณชญา อิทธิ รร.บ้านเหล่า อุตรดิตถ์ 
ส.ท.1/2564-017 ด.ญ.ญาณภา เกษรจรุง รร.วัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-018 ด.ญ.พรนัชชา ดีจริง รร.วัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) สุโขทัย 

 

 


