
 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------ 

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังมีรายชื่อท่ีแจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายธีรศักดิ์   คงเจริญ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่
เลข

ผู้สมัคร 
ห้อง
สอบ  ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด แผนการเรียน  

1 001 1 นายนันทพงค์ สุขก้อม วัดดุสิดาราม สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

2 003 1 นายวศิน วงค์สาร เวียงมอกวิทยา ลําปาง วิทย์-กีฬา 

3 004 1 นายอารักษ์ มาเสียน เวียงมอกวิทยา ลําปาง วิทย์-กีฬา 

4 005 1 นายศิริวัฒน์ วงศ์ปัน เวียงมอกวิทยา ลําปาง วิทย์-กีฬา 

5 006 1 นายศุภกิจ แก้วเมืองมา เวียงมอกวิทยา ลําปาง ศิลป์-กีฬา 

6 008 1 นายภูวดล  ภู่ทอง สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

7 009 1 นาย ชัยวัฒน์ หนานกุล บ้านตลิ่งชัน สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

8 010 1 นางสาวชณัฐฌา คํามาวงค์ เวียงมอกวิทยา ลําปาง ศิลป์-กีฬา 

9 011 1 นายธนภัทร รุ่งแสง ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์ ศิลป์-กีฬา 

10 013 1 นายณัฐพงษ์ เกี่ยวพันธ์ พบพระวิทยาคม ตาก ศิลป์-กีฬา 

11 014 1 นายณัฐพงษ์ สุวรรณศรี พบพระวิทยาคม ตาก ศิลป์-กีฬา 

12 016 1 นายสิริณัฐสิทธิ์ แจ่มสน สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

13 017 1 นายพงษ์พันธ์ วงศ์พนาเวศ บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก วิทย์-กีฬา 

14 018 1 นายจักรภัทร  บุญจวง สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

15 021 1 นางสาวณัฏฐ์นรี ลําขวัญ อุดมดรุณี สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

16 022 1 นาย ปฐมพงษ์ พนมมาส พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ ศิลป์-กีฬา 

17 023 1 นายธรรมรักษ์ แซ่ลี้ จ่านกร้อง พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

18 024 1 นายวีรกรณ์ วงศ์อนันต์โชติ หนองบัว นครสวรรค์ ศิลป์-กีฬา 

19 025 1 นายชินวัตร บุณยัษเฐียร ธีรธาดาพิษณุโลก พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

20 026 1 นายสุรภาพ กันทา บ้านธารชะอม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

21 027 1 นายวีรพงษ์ พิพิธทอง บ้านธารชะอม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

22 028 1 นางสาวรัตนาภรณ์ ยังดี กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทย์-กีฬา 

23 029 1 นางสาวกัลยารัตน์ โพธิ์แจ้ง บ้านขุนนาวัง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

24 031 1 นายภูวนาท  โฉมโม้ บ้านขุนนาวัง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

25 032 1 นายทวีพงศ์ รอดทุ่ง บ้านขุนนาวัง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

26 033 1 นายกฤษดา บุตรนุช บ้านขุนนาวัง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

27 034 1 นางสาวพรชิตา ชัยกาวิน บ้านขุนนาวัง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

28 035 1 นายธีรภัทร  ผาสุก บ้านขุนนาวัง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

29 036 1 นางสาวธนพร คําดี บ้านขุนนาวัง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

30 038 1 นายจิรายุ ทองคําดี  วัดนาขาม พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 



ที ่
เลข

ผู้สมัคร 
ห้อง
สอบ  ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด แผนการเรียน  

31 040 2 นายชัชฤทธิ์ บุตรธนู บ้านปากคะยาง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

32 041 2 นางสาวนิรันตรี โตอ่วม สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

33 042 2 นางสาวปิยวรรณ บุญชุ่ม สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

34 044 2 นายพงศ์ประเสริฐ สิทธิวงศ ์ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

35 045 2 นายพงศ์ประสิทธิ์ สิทธิวงศ ์ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

36 046 2 นายจตุรวิทย์ อ่ิมหิรัญ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

37 047 2 นายศิวกร ทั่งทอง ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลป์-กีฬา 

38 048 2 นายทวี  มีสติ ปทุมธานี(นันทมุนีบํารุง) ปทุมธานี ศิลป์-กีฬา 

39 049 2 นายจักรกฤษณ์ แก้วเกาะ พบพระวิทยาคม ตาก ศิลป์-กีฬา 

40 050 2 นายภานุพงศ์ มลามาตย์ วัดราษฏ์บํารุง(งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร ศิลป์-กีฬา 

41 051 2 นางสาวพริมประภัส ทับเจริญ บ้านใหม่สุขเกษม สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

42 053 2 นายก้องเกียรติ หมื่นฤทธิ์ บ้านใหม่ชัยเจริญ พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

43 054 2 นายบุญสม ทองอยู่ บ้านยางเมือง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

44 055 2 นายจิณณวัตร พรมปาน บ้านยางเมือง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

45 056 2 นางสาวกัญญาณัฐ ประภูชะกา บ้านยางเมือง สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

46 057 2 นางสาวมุธิตา ทัดปอย บ้านยางเมือง สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

47 058 2 นายอนุชา เลิศโสภณ ชุมชน15 บ้านเนินสว่าง พิษณุโลก วิทย์-กีฬา 

48 059 2 นายประวิทย์ เครือบุญ ชุมชน15 บ้านเนินสว่าง พิษณุโลก วิทย์-กีฬา 

49 060 2 นายพิษณุ  สีบุตรา วิทยสัมพันธ์ พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

50 061 2 นายนครินทร์ ถิ่นน้ําใส นครบางยางพิทยาคม พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

51 062 2 นาย มิลธดา พวงอินทร์ บ้านหนองหิน พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

52 063 2 นายสมเกียรติ ศรีแก้ว เกษตรสุขราชบํารุงค์ พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

53 064 2 นายธนวันต์ อภัยกาวิน บ้านหนองรังสิต สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

54 065 2 นายอนุวัฒน์ สุริยกิจ เทศบาลบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

55 066 2 นายศาศวัต ชัยรัตน ์ เทศบาลบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

56 067 2 นายวรชิต มีรอด เทศบาลบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

57 068 2 นายณัฐวุฒิ อ่ินเทศ เทศบาลบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

58 069 2 นายนวพล ฉิมพลี กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

59 070 2 นายปฏิวัตร เกิดเมฆ  กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

60 071 2 นายพันธกานต ์เพ็ชรประสม เวียงมอกวิทยา ลําปาง ศิลป์-กีฬา 
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สอบ  ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด แผนการเรียน  

61 072 3 นายรุจ งามอุดมศิล เทศบาลบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

62 073 3 นายสิทธิณัฐ ทุมมาวัฒน์ เทศบาลบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

63 074 3 นายวรพล ศรีวิจิตร เทศบาลบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

64 075 3 นายธีรุตน์ ค่ําสว่าง เทศบาลบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

65 077 3 นางสาว พรสวรรค์ คล้ายสี กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

66 078 3 นางสาว สายฝน บัวบาน กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

67 079 3 นางสาววิชญาดา สุวรรณรินทร ์ บ้านตลิ่งชัน สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

68 080 3 นางสาวสมิตานันท์ ติตาวงศ ์ บ้านตลิ่งชัน สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

69 081 3 นายกฤตเมธ ขอบทอง บ้านวังแร่ สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

70 082 3 นาย ฤทธิเกียรติ เชิดนาม บ้านวังแร่ สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

71 084 3 นายภัทรพล ประมาณ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

72 085 3 นางสาวสุชานุช เมื่องนาคิน บ้านแก่งวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

73 086 3 นายธนวัฒน ์สุขปุ๊ด บ้านแก่งวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

74 087 3 นายพฤทธิ์ อํ่าอุ่น บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

75 088 3 นางสาวศศิกานต์ ถมภิรมย์ บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

76 089 3 นางสาวมิลลิตา ปุญญพันธ์ บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

77 090 3 นางสาวมนต์นภา ทรัพย์เมือง บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

78 091 3 นางสาวณัฐมน ทองสว่าง วัดดุสิดาราม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

79 092 3 นายวีรภัทร์ ทองเล็ก ท่าข้ามวิทยาคม แพร่ วิทย์-กีฬา 

80 093 3 นางสาวจิราวรรณ์ ชัยวิชิต หนองไผ่ เพรชบูรณ์ ศิลป์-กีฬา 

81 094 3 นายชลันธร กาส ี ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี วิทย์-กีฬา 

82 095 3 นายศุภินันท์ จันทร์ศรี สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

83 096 3 นางสาวบัณทิยา หมีดหรน สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

84 097 3 นายวัฒน์ชัย จันทร์เขียว เทศบาลบ้านปากทาง พิจิตร วิทย์-กีฬา 

85 098 3 นายพุฒิพงค์ มะรางกูล เทศบาลบ้านปากทาง พิจิตร วิทย์-กีฬา 

86 099 3 นายเทพดนัย ทองก่อ บ้านนายาง อุตรดิตถ์ ศิลป์-กีฬา 

87 100 3 นายเทพมงคล บุตรเจริญ บ้านนายาง อุตรดิตถ์ ศิลป์-กีฬา 

88 101 3 นายเอกลักษณ์ สินตั้ง บ้านนายาง อุตรดิตถ์ วิทย์-กีฬา 

89 102 3 นายภัทราวุธ กล่ําเถื่อน บ้านนายาง อุตรดิตถ์ ศิลป์-กีฬา 

90 103 3 นายสุทธิรัช ท้วมเดช บ้านนายาง อุตรดิตถ์ ศิลป์-กีฬา 
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91 104 4 นายสุรชัย แก้วมี บ้านนายาง อุตรดิตถ์ ศิลป์-กีฬา 

92 105 4 นางสาวอนงค์รด ีไกรกิจราษฎร ์ อุดมดรุณี สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

93 106 4 นางสาวสุดารัตน์ แย้มเย็น บ้านวังลึก สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

94 107 4 นายณัฐวุฒิ ศาสุข คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

95 108 4 นายวรพจน์ ช้างกลัด คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

96 109 4 นายณัฐวุฒิ โสภา คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

97 110 4 นายเอกสิทธิ์ พลเมืองดี ธีรธาดาพิษณุโลก พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

98 113 4 นายอภิสิทธิ์ นุ้ยเจริญ บ้านสารจิตร สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

99 114 4 นายสุทิวัส ทองพู หนองไผ่ เพรชบูรณ์ ศิลป์-กีฬา 

100 115 4 นายอภิสิทธิ์ เกยแก้ว หนองไผ่ เพรชบูรณ์ ศิลป์-กีฬา 

101 116 4 นายปรมัตถ์  นาคเกลือ หนองไผ่ เพรชบูรณ์ ศิลป์-กีฬา 

102 117 4 นายยุทธศักดิ์ ประทุมลาดี บ้านนายาง อุตรดิตถ์ ศิลป์-กีฬา 

103 118 4 นายพิทักษ์พงค์ บุญสิงห์ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา ศิลป์-กีฬา 

104 119 4 นางสาวสตีรัตน์ คําภู อุดมดรุณี สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

105 120 4 นางสาวณัฐพร กลิ่นลูกอิน อุดมดรุณี สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

106 121 4 นายวทัญญู คํารณก้องพนา บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก วิทย์-กีฬา 

107 122 4 นายเสฎฐวุฒ ิฟูวงค์ บ้านวาเลย์ ตาก ศิลป์-กีฬา 

108 123 4 นายอนุชา ทิศกระโทก บ้านห้วยไคร้ สุโขทัย วิทย์-กีฬา 

109 124 4 นายสพลดนัย อินชู กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

110 125 4 นายธนกร มั่นประสงค์ กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

111 126 4 นายคุณากร เอกอินทร์ สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

112 127 4 นายสิทธิศักดิ์ ผูกอ้น สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

113 128 4 นายนาวิน ภาระโข ปางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ศิลป์-กีฬา 

114 129 4 นายศุภณัฐ คชรัตน์ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

115 130 4 นายปฎิพัทธิ์ สิงหาแก้ว เพชรพิทยาคม เพรชบูรณ์ ศิลป์-กีฬา 

116 131 4 นายพงค์สยาม คมคาย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทย์-กีฬา 

117 132 4 นายศุภฤกษ์ เสน่หา พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทย์-กีฬา 

118 133 4 นายเอกภพ กล่ําจีน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทย์-กีฬา 

119 134 4 นายปาราเมศ หว่างเชื้อ เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ วิทย์-กีฬา 

120 135 4 นายธนกฤต ผ่องแผ้ว เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ ศิลป์-กีฬา 
 



 

ที ่
เลข

ผู้สมัคร 
ห้อง
สอบ  ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด แผนการเรียน  

121 136 5 นายกิตติธัช จันเทศ เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ ศิลป์-กีฬา 

122 137 5 นายศิวกร มงคลทรง ปทุมธานี(นันทมุนีบํารุง) ปทุมธานี ศิลป์-กีฬา 

123 138 5 นายบรูพา บัวดิษฐ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทย์-กีฬา 

124 139 5 นายอัครพล ศรีสุวรรณ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทย์-กีฬา 

125 140 5 นายบวรนันท์ ม้วนเพ็ง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทย์-กีฬา 

126 141 5 นายธีรวัตน์ สมงาม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

127 142 5 นายสิทธิชัย แนบสุข พระวิสุทธิวงส์ ปทุมธานี ศิลป์-กีฬา 

128 143 5 นายณัฐนันท์  แก้วสนิท บุญณดาวิทยา นครราชสีมา วิทย์-กีฬา 

129 144 5 นายศุภกฤต ดงคําสี เยาวชนพัฒนา นครสวรรค์ วิทย์-กีฬา 

130 145 5 นายวรานนท์ บุญเมฆ พระวิสุทธิวงส์ ปทุมธานี ศิลป์-กีฬา 

131 146 5 นายณัฐดนัย ตั๋นเปี้ย ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน ศิลป์-กีฬา 

132 147 5 นายณัฐพงศ์ แก้วคงดี นครไทย พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

133 148 5 นายวรากร สอนปัน ฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ ศิลป์-กีฬา 

134 149 5 นายพีระกานต์ ปิ่นเพชร ฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ วิทย์-กีฬา 

135 150 5 นายธนพล เสนารัตน์ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี วิทย์-กีฬา 

136 151 5 นายวิชยุตม์ เครือแก้ว บ้านนาหลวง แพร่ ศิลป์-กีฬา 

137 152 5 นายกฤติน ฟักทอง พลูตาหลวงวิทยา ชลบุร ี ศิลป์-กีฬา 

138 153 5 นายปฏิภัทร จิตรเจริญ บางยางพัฒนา พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

139 154 5 นายณรงค์ สมศรี บางยางพัฒนา พิษณุโลก ศิลป์-กีฬา 

140 155 5 นายศุภโชค ลาสีมา พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา ศิลป์-กีฬา 

141 156 5 นายธราธร  จงสมาธิวงค ์ ลาซานโชติรวีนครสวรรค ์ นครสวรรค์ วิทย์-กีฬา 

142 157 5 นายนรินทร  มีบุญ บ้านขอนซุง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 

143 158 5 นายธีรศักดิ์  ชูชิต บ้านขอนซุง สุโขทัย ศิลป์-กีฬา 
 

หมายเหตุ 

1. รายงานตัว/วัดส่วนสูง วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. หน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี 

2. สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.10 น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 109 ปี 

                        เวลา 13.00 - 14.30 น. ชุดที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 

                        เวลา 14.40 - 16.10 น. ชุดที่ 2 วิชาภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ 
 


