
 
 

 

ที่ ศธ 04240.52/297                                โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร 
               ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                       ต าบลบางโทรดั  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
 

     15    มิถุนายน   2563 
เรื่อง  รายงานผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬาประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ชุด 
 

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ด าเนินการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกนักเรียนชายและหญิงเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา (เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2563  ไป
แล้วนั้น  
  

การนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอรายงานผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนดังกล่าว รายละเอียด        
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
โทร. ๐๓๔- 114030 
โทรสาร ๐๓๔- 114030 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์สมุทรสาคร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอลชายและหญิง (เพิ่มเติม) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………………………………..…………………………. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ มีความเป็นเลิศ    

ด้านกีฬาบนพ้ืนฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกาย               
และสมรรถนะเทียบเท่ากับสากล สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียน
กีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอลชายและหญิง (เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ไปแล้วนั้น 

ในการนี้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทฟุตบอลชายและหญิง 
(เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว             
มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประเภทกีฬาฟุตบอล ด าเนินการดังนี้ 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร หากไม่มารายงานตัวใน วัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ ไม่ได้ โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนมาท าการมอบตัวและท าสัญญาการเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา โดย
น าเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้ 

๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (รูปถ่ายต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกั น             
และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

2 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ชุด 
3 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ชุด 
4 ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา จ านวน 1 ชุด 
5 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ชุด (กรณีผู้มอบตัวไม่ใช่บิดาหรือมารดา) 
6 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 

  
  
ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
  
      (นายอรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอลชาย (เพ่ิมเติม) 
ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

------------------------ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด 
1 นายสุรชัย   เม้ากลาง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
2 นายนพรัตน์  รอดสุโข มัธยมศึกษาปีที่ 4 เตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี 
3 นายรัชพล   ทับทวี มัธยมศึกษาปีที ่4 เตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี 
4 นายชินาธิป   ตรีวิเศษ มัธยมศึกษาปีที ่4 เตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี 
5 นายภคพล   อารีพรรค มัธยมศึกษาปีที ่4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
6 นายศุภวิชญ์   โถนโกสพ มัธยมศึกษาปีที ่5 น่านคริสเตียน น่าน 

 
 
 
หมายเหตุ 
 ให้ผู้สอบผ่านมารายงานตัวและมอบตัว วันที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.00 น. ณ โรงเรียน             
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอลหญิง (เพ่ิมเติม) 
ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

------------------------ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด 
1 เดก็หญิงเบญจรัตน์   สุริยันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านสร้างปาก สกลนคร 
2 เดก็หญิงวรรณพร    จันค าจร มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเจริญศิลป์ สกลนคร 
3 เด็กหญิงจิราภรณ์    ป้อมบุบผา มัธยมศึกษาปีที ่1 บางโฉลงใน สมุทรปราการ 
4 เด็กหญิงพรปวีณ์    เหล่าเคน มัธยมศึกษาปีที ่1 อนุบาลเคหะบางพลี สมุทรปราการ 
5 เด็กหญิงลักขณา   จิตรเที่ยง มัธยมศึกษาปีที ่2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพ 
6 เด็กหญงิฟารีดา   ธนะไพรินทร์ มัธยมศึกษาปีที ่2 อิสลามมหาวิทยาลัย กรุงเทพ 
7 เด็กหญงิชุติมา   สาลี่ มัธยมศึกษาปีที ่2 หัวถนนวิทยา ชลบุร ี
8 เด็กหญิงปภัสรา  สุดเพยีร มัธยมศึกษาปีที ่2 น้ าสมพิทยาคม อุดรธานี 
9 เด็กหญิงวรัญดา   วามะลุน มัธยมศึกษาปีที ่3 วัดทุ่งครุ กรุงเทพ 

10 เด็กหญิงบุษยมาศ  ทับสิงห์คล้า มัธยมศึกษาปีที ่3 วัดทุ่งครุ กรุงเทพ 
11 นางสาวอมิตตดา  มูลวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่4 เชียงแสนวิทยาคม เชียงราย 
12 นางสาวภคพร   เกลียวทอง มัธยมศึกษาปีที ่5 บางบัวทอง นนทบุรี 
13 นางสาวเดือนเพ็ญ  จ าปา มัธยมศึกษาปีที ่5 กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร 
14 นางสาวณัฎฐณิชา   โอ่วเจริญ มัธยมศึกษาปีที ่5 ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

15 นางสาวอารียา  พรมชาติ มัธยมศึกษาปีที ่5 ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

16 นางสาวพิตตินันท์   บาคาล มัธยมศึกษาปีที ่5 บางบัวทอง นนทบุรี 

๑๗ นางสาวภัทรภร  จารุกฤษฎิ์ มัธยมศึกษาปีที ่5 หัวถนนวิทยา ชลบุร ี
 

 

หมายเหตุ 
 ให้ผู้สอบผ่านมารายงานตัวและมอบตัว วันที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.00 น. ณ โรงเรียน            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 

 


