
         
         
 
 
          ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

……………………………………………………. 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังมีรายชื่อที่แจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา ฟุตบอล (ชาย) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2564  
เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 

ส.ท.1/2564-001 นายอภิวิชญ์  หลวงขัน รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-002 นายภากรณ์  ขึ้นทันตา รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-003 นายธนา  น้อยธรรมราช รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-004 นายณัฐวุฒิ  จันคีลี รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-005 นายภูเบศ  หวังดีกลาง รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-006 นายสุชาครีย์  เชียงคำ รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-007 นายสุวิจักขณ์  หอมฟุ้ง รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-008 นายจาตุรนต์  ขาวป้อม รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-009 นายวชิราวุธ  เรียบร้อย รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-010 นายวายุ  พิมทอง รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-011 นายภูมิพัฒน์  ปิกอุด รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-012 นายณัฐพล  วิยะตา รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-013 นายรัชพล  พรมมี รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-014 นายรชฏ  โฉมพุ่ม รร.วัดคุ้งยางใหญ่ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-015 นายธนนันท์  เห็มรัตน์ รร.วัดคุ้งยางใหญ่ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-016 นายนเรศ  ปานเกตุ รร.วัดคุ้งยางใหญ่ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-017 นายธนพล  ดิษภา รร.ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร 

ส.ท.1/2564-018 นายวุฒิภัทร  สงขัย รร.ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร 

ส.ท.1/2564-019 นายศุภากร  ประพัตร รร.ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร 

ส.ท.1/2564-020 นายศุภนัย  แหละปานแก้ว รร.ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร 

ส.ท.1/2564-021 นายสิทธิชัย  อ่ำทอง รร.วังทองแดง สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-022 นายพีรพล  โพธิ์งาม รร.วังทองแดง สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-023 นายอภิชาติ  กักโห้ รร.วังทองแดง สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-024 ราชพฤกษ์  ยศมา รร.พิณพลราษฏร์ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-025 นายภควัต  กาสูงเนิน รร.บ้านเนินมะปราง พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-026 นายอนุรักษ์  สุขนวล รร.บ้านนายาง อุตรดิตถ์ 
ส.ท.1/2564-027 นายพีรพงษ์  นาทุม รร.ปลวกแดงวิทยา ระยอง 
ส.ท.1/2564-028 นายชัยวัฒน์  นันตาใหม่ รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย 

ส.ท.1/2564-029 นายธวัชชัย  พระวะเวช รร.ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร 

ส.ท.1/2564-030 นายณัฐพล  มูลติด รร.บ้านหินประกาย พิษณุโลก 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา ฟุตบอล (ชาย) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 

ส.ท.1/2564-031 นายชนาเดช  น้อยคำมี รร.ภราดานุสรณ์ อุตรดิตถ์ 
ส.ท.1/2564-032 นายทักษ์ดนัย  รอดฉ่ำ รร.บ้านบึงบอน สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-033 นายทรงพล  ก่ำเพชร รร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-034 นายศิริโชค  ทองดอนเปลี่ยน รร.บ้านเนินมะปราง พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-035 นายธนกฤต  ใจทหาร รร.พิชัย อุตรดิตถ์ 
ส.ท.1/2564-036 นายธีรวัจน์  ยอดทองดี รร.บ้านแก่นเหล็ก อุตรดิตถ์ 
ส.ท.1/2564-037 นายมงคล  สุคงเจริญ รร.บางยางพัฒนา พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-038 นายกวิน  พุทธรักษ์ รร.วัดวังสวรรค์ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-039 นายกันตภณ  หนูมาก รร.วัดวังสวรรค์ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-040 นายกิตตินันท์  ม่วงแย้ม รร.วัดวังสวรรค์ สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-041 นายธิติวุฒิ  เกตุแย้ม รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  กทม. 
ส.ท.1/2564-042 นายพลพล  พรหมเอาะ รร.อุดมทรัพย์ กำแพงเพชร 
ส.ท.1/2564-043 นายเตชินท์  แก้วชู รร.ท่าข้ามวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-044 นายนิพิฐพนธ์  แสงหมี รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-045 นายณัฐวุฒิ  แสนเทิง รร.เชียงของวิทยาคม เชียงราย 
ส.ท.1/2564-046 นายธีรพัฒน์  ทาริยะ รร.เชียงของวิทยาคม เชียงราย 
ส.ท.1/2564-047 นายณภัทร  ทองช่วย รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด ตาก 
ส.ท.1/2564-048 นายพิพัฒน์พล  ฟักแตง รร.ถนอมราษฏร์บำรุง ตาก 
ส.ท.1/2564-049 นายสรวิศ  สายนวล รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด ตาก 
ส.ท.1/2564-050 นายพีรธัช ปิ่นเพชร รร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
ส.ท.1/2564-051 นายสหรัฐ  หอมสมบัติ รร.ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์ 
ส.ท.1/2564-052 นายทรงพล  สีหะวงษ์ รร.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-053 นายภาคภูมิ  อินเลี้ยง รร.เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 
ส.ท.1/2564-054 นายชนาธิป  ปิกรอด รร.นครไทย พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-055 นายวิศรุต  ธิมา รร.นครไทย พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-056 นายอนวัช  เรืองเดช รร.นครไทย พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-057 นายธนากร  นนทโคตร์ รร.นครไทย พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-058 นายปุณภัทร  พลซา รร.นครไทย พิษณุโลก 

ส.ท.1/2564-059 นายณัฐภัทร  กองจันทร์เพ็ชร รร.เถินวิทยา ลำปาง 
ส.ท.1/2564-060 นายวัชรชัย  นูเนตร รร.หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา ฟุตบอล (ชาย) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
    

เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 
ส.ท.1/2564-061 นายอติชาติ  ลาภสิบ รร.ท่าข้ามวิทยาคม แพร่ 
ส.ท.1/2564-062 นายปวเรศ  ปันใจ รร.บ้านน้ำอ่าง อุตรดิตถ์ 
ส.ท.1/2564-063 นายเสฏฐวุฒิ  คำป้อ รร.นครไทย พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-064 นายศักดิ์ศินันท์ ด่อนแผ้ว รร.นครไทย พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-065 นายธีรยุทธ ต้นตุลา รร.นครไทย พิษณุโลก 

ส.ท.1/2564-066 นายศรัญชัย สุขหาญ รร.วังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-067 ด.ช.กิตติพงษ์ ทองสุข รร.ท่าข้ามวิทยาคม แพร่ 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล (หญิง) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
    

เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 
ส.ท.1/2564-001 ด.ญ.เกษราภรณ์ โชติวิเศษสกุล รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก 
ส.ท.1/2564-002 ด.ญ.กัลยกร บุญคำ รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก 
ส.ท.1/2564-003 ด.ญ.อิโฟมะ อาโบดีเก้ รร.มัธยมวัดธาตุทอง กทม. 
ส.ท.1/2564-004 น.ส.วีราพร จูแสน รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

ส.ท.1/2564-005 น.ส.พัชรา ใจรักษ์  รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

ส.ท.1/2564-006 น.ส.สุนันทา พุฒิแก้ว รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

ส.ท.1/2564-007 น.ส.วนิดา พ่ึงพิณ รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

ส.ท.1/2564-008 น.ส.นันทิชา ปานดำ รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

ส.ท.1/2564-009 น.ส.ชนม์นิกา ต่อยนึ่ง รร.วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 
ส.ท.1/2564-010 น.ส.นิศารัตน์ กล้าแข็ง รร.ขุนไกรพิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-011 น.ส.วรรณพร หลวงนุช รร.ขุนไกรพิทยาคม สุโขทัย 
ส.ท.1/2564-012 น.ส.จันทร์สุข นามชัย รร.บ้านป่าแดง เชียงราย 

 


