
 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม 
เร่ือง รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
------------------------ 

 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
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 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-001 เด็กชายวชิราวุธ เรียบร้อย 166 บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) 
ส.ท.-1/2561-002 เด็กชายรัชพล ลอจิตร 160 บ้านเตว็ดกลาง 
ส.ท.-1/2561-003 เด็กชายวีรวัฒน์ กลิ่นเกษร 168 บ้านเตว็ดกลาง 
ส.ท.-1/2561-004 เด็กชายภานุวัตน์ ม่วงวงษ ์ 160 บ้านเตว็ดกลาง 
ส.ท.-1/2561-005 เด็กชายวายุ พิมทอง 176 บ้านคลองตะเข้ 
ส.ท.-1/2561-006 เด็กชายพิพัฒพงศ์ กลั่นเรือง 160 เทศบาลวัดไทยชุมพล 
ส.ท.-1/2561-007 เด็กชายภูสิทธิ์ มีศิลป์ 165 วัดเทพลีลา 
ส.ท.-1/2561-008 เด็กชายจาตุรนต์ ขาวป้อม 165 บ้านป้อมประชานุกูล 
ส.ท.-1/2561-009 เด็กชายณัฐวุฒิ บุรีราช 160 อนุบาลสุโขทัย 
ส.ท.-1/2561-010 เดก็ชายธัชชัย โกมลบูรณ์ 160 อนุบาลพิจิตร 
ส.ท.-1/2561-011 เด็กชายกันตภณ หนูมาก 160 อนุบาลสุโขทัย 
ส.ท.-1/2561-012 เด็กชายกิตตินันท์ จ าเริญ 175 อนุบาลสุโขทัย 
ส.ท.-1/2561-013 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุขชุ่ม 167 อนุบาลสุโขทัย 
ส.ท.-1/2561-014 เด็กชายธนกร อยู่สถิตย์ 160 อนุบาลสุโขทัย 
ส.ท.-1/2561-015 เด็กชายธนกฤต สิริพงศ์สถาพร 162 อนุบาลสุโขทัย 
ส.ท.-1/2561-016 เด็กชายภากรณ์ ขึ้นทันตา 163 บ้าน กม. 35 
ส.ท.-1/2561-017 เด็กชายสิรวิชญ์ ดีอินทร์ 167 อนุบาลสุโขทัย 
ส.ท.-1/2561-018 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แก้วทุ่ง 160 วัดลายมิตรภาพที่ 80 
ส.ท.-1/2561-019 เด็กชายพงษ์พันธ์ อุ่นแก้ว 160 บ้านท่าผู 
ส.ท.-1/2561-020 เด็กชายจักรพันธ์ ทิพย์ข า 165 บ้านวังวน 
ส.ท.-1/2561-021 เด็กชายรัฐภูม ิประกิจ 162 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 
ส.ท.-1/2561-022 เด็กชายณัฐชนนท์ อินดี 167 สายธรรม 
ส.ท.-1/2561-023 เด็กชายพีรธัช ปิ่นเพชร 160 บ้านห้วยลึก 
ส.ท.-1/2561-024 เด็กชายสุวิจักขณ์ หอมฟุ้ง 160 บ้านคลองยาง 
ส.ท.-1/2561-025 เด็กชายกฤษฎา แสงสง่า 163 บ้าน กม. 35 
ส.ท.-1/2561-026 เด็กชายพายุ อ่ิมเอ่ียม 160 บ้านบ่อไทย 
ส.ท.-1/2561-027 เด็กชายณภัทกร ไข่ทอง 163 อนุบาลวชิร 
ส.ท.-1/2561-028 เด็กชายณัฐภูมิ ขวัญคง 163 อนุบาลสามง่าม 
ส.ท.-1/2561-029 เด็กชายเตชินท์ แก้วชู 160 อนุบาลศรีส าโรง 
ส.ท.-1/2561-030 เด็กชายอภิวิชญ์ หลวงขัน 161 เสรีศึกษา 
ส.ท.-1/2561-031 เด็กชายอดิศร น้อยเนตร 163 บ้านวังโคนไผ่ 

 

 



 
 

เลขที่ใบสมัคร ชือ่ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-032 เด็กชายรัตนากร อินทพุก 162 วัดกกแรต 
ส.ท.-1/2561-033 เด็กชายพิพัฒน์พล ดวงชื่น 160 วัดปากพระ 
ส.ท.-1/2561-034 เด็กชายณัฐนนท์ อรุณสวัสดิ์ 165 บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) 
ส.ท.-1/2561-035 เด็กชายสุชาครีย์ เชียงค า 162 บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) 
ส.ท.-1/2561-036 เด็กชายวศิน แป้นจันทร์ 173 สายธรรม 
ส.ท.-1/2561-037 เด็กชายอรรถพล เม้ยทับ 166 อนุบาลศรีส าโรง 
ส.ท.-1/2561-038 เด็กชายนพรัตน์ จ าปาแก้ว 166 บ้านห้วยตีนตั่ง 
ส.ท.-1/2561-039 เด็กชายณัฐพร เทียนแดง 160 อนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465) 
ส.ท.-1/2561-040 เด็กชายศุภสิน จินดารัตน์ 161 อนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465) 
ส.ท.-1/2561-041 เด็กชายนิเวศน์ เฉยบัว 160 อนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465) 
ส.ท.-1/2561-042 เด็กชายดีพร้อม เสาวภา 161 บ้านเด่นเหล็ก 
ส.ท.-1/2561-043 เด็กชายภูเบศ หวังดีกลาง 165 บ้านน้ าไคร้ 
ส.ท.-1/2561-044 เด็กชายณรงค์ชัย บรรเทา 169 บ้านบึงพิไกร 
ส.ท.-1/2561-045 เด็กชายวรากร ทิมมี 160 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
ส.ท.-1/2561-046 เด็กชายปัญญา ด าดี 160 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
ส.ท.-1/2561-047 เด็กชาย กิตตินันท์  จ้อยสุ่ม 160 บ้านตลิ่งชัน 
ส.ท.-1/2561-048 เด็กชายจิตติพัฒน์ พิรณฤทธิ์ 163 วัดโบสถ์ 
ส.ท.-1/2561-049 เด็กชายวิทวัส  คุ้มสี 165 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
ส.ท.-1/2561-050 เด็กชายสุธินันท์ นิ่มทอง 167 วัดวังมะด่าน 
ส.ท.-1/2561-051 เด็กชายนิพิฐพณน์ แสงหมี 165 วัดวังมะด่าน 
ส.ท.-1/2561-052 เด็กชายธนภัทร อยู่แย้ม 164 วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
ส.ท.-1/2561-053 เด็กชายภัทรพงษ์ น้อยค า 162 วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
ส.ท.-1/2561-054 เด็กชายสิทธิพล แก้วประเสริฐ 163 วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
ส.ท.-1/2561-055 เด็กชายธนวัฒน์ ทับจาก 165 วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
ส.ท.-1/2561-056 เด็กชายณัฐกร  การกุล 160 บ้านตลิ่งชัน 
ส.ท.-1/2561-057 เด็กชายศิระมงคล  ไชยนอก 160 บ้านลานกระบือ 
ส.ท.-1/2561-058 เด็กชายธนพัฒน์  สกุลหอม 160 บ้าน กม. 35 
ส.ท.-1/2561-059 เด็กชายธีรภัทร์  รอดแก้ว 162 อนุบาลหนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-060 เด็กชายนนล  พันธุมจินดา 160 อนุบาลหนองไผ่ 
ส.ท.-1/2561-061 เด็กชายพัทธุพล  ไทยทอง 165 บ้านหนองมะเกลือ 
ส.ท.-1/2561-062 เด็กชายธนา  น้อยธรรมราช 167 บ้านทุ่งพรมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 
ส.ท.-1/2561-063 เด็กชายจิรโชติ  บ้านขมิ้น 172 ยอแซฟอยุธยา 
ส.ท.-1/2561-064 เด็กชายศักดิพงศ์  จิรโสภณ 160 ยอแซฟอยุธยา 

  



 

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-065 เด็กชายธนกร  อินทร์เพชร 161 อนุบาลพิจิตร 
ส.ท.-1/2561-066 เด็กชายณัฐนันท์  พ่ึงพัก 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-067 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันคีลี 160 บ้านป่าซ่าน 
ส.ท.-1/2561-068 เด็กชายณัฐพล  กรมไธสง 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-069 เด็กชายธนภัทร  รัตนชัย 163 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-070 เด็กชายวรวิช  แจงชู 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-071 เด็กชายวรพล  ดวงแก้ว 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-072 เด็กชายพีระพงศ์  สมอนาค 165 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-073 เด็กชายยศวริศ  ชัยมูลวงศ์ 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-074 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนโคตร 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-075 เดก็ชายรัชภูมิ  ชูคุ้ม 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-076 เด็กชายทักษ์ดนัย  ยองแตน 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-077 เด็กชายธนพนธ์  ไกรพรม 160 บ้านบึงพิไกร 
ส.ท.-1/2561-078 เด็กชายวิชิตพงษ์  มงคลพิดิษ 160 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
ส.ท.-1/2561-079 เด็กชายศุภากร  อ่อนอาสัญ 169 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา 
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล (หญิง) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-001 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กลั่นการไถ 160 วัดคลองธรรม 
ส.ท.-1/2561-002 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่ตาล 160 วัดคลองธรรม 
ส.ท.-1/2561-003 เด็กหญิงเกษศิณีย์ เสาะสมบูรณ์   160 บ้านห้วยไคร้ 
ส.ท.-1/2561-004 เด็กหญิงระพีภรณ์ ค าเปล่ง 162 ศรีมหาโพธิ์ 
ส.ท.-1/2561-005 เด็กหญิงจิดาภา รุ่งไทย 164 บ้านวงฆ้อง 
ส.ท.-1/2561-006 เด็กหญิงสมิตา โพชะนี 164 บ้านวังโคนไผ่ 
ส.ท.-1/2561-007 เด็กหญิงอรัณญา ยิ้มยวน 162 บ้านโซกเปือย 
ส.ท.-1/2561-008 เด็กหญิงวรรณ์นิภา นิลบรรพต 160 บ้านวังไทร 
ส.ท.-1/2561-009 เด็กหญิงกนกพร สาอ้ิม 163 บ้านวังไทร 
ส.ท.-1/2561-010 เด็กหญิงปภาวดี น้อมจิตรจง 163 บ้านแก่ง 
ส.ท.-1/2561-011 เด็กหญิงนพรัตน์ ถุงทรัพย์ 161 บ้านแก่ง 
ส.ท.-1/2561-012 เด็กหญิงรุ่งวิภารัตน์ กล้าหาญ 163 ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) 
ส.ท.-1/2561-013 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นัดท ี 175 วัดท่าฉนวน 
ส.ท.-1/2561-014 เด็กหญิงสุนันทา พุฒแก้ว 160 บ้านตลิ่งชัน 
ส.ท.-1/2561-015 เด็กหญิงธีราพร ทองอ่ิม 160 ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) 
ส.ท.-1/2561-016 เด็กหญิงนัยน์ปพร พงษ์ธานี 161 บ้านซับสามัคคี 
ส.ท.-1/2561-017 เด็กหญิงพัชรา ใจรักษ์ 162 บ้านบึงหญ้า 
ส.ท.-1/2561-018 เด็กหญิงสุฌาวดี จันทร์แดง 163 บ้านบึงหญ้า 
ส.ท.-1/2561-019 เด็กหญิงศิรินภา แก้วส าราญ 161 บ้านวังขวัญ 
ส.ท.-1/2561-020 เด็กหญิงทรรศยา กองจันทร์ 160 บ้านวังขวัญ 
ส.ท.-1/2561-021 เด็กหญิงสิริมา อ่องเลื่อม 165 บ้านวังชะโอน 
ส.ท.-1/2561-022 เด็กหญงิอนุตตรีย์ แย้มโพธิ์ 168 บ้านบึงพิไกร 
ส.ท.-1/2561-023 เด็กหญิงวีราพร จูแสน 164 บ้านห้วยลาน 
ส.ท.-1/2561-024 เด็กหญิงนันทิชา ปานด า 160 บ้านห้วยลาน 
ส.ท.-1/2561-025 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พวงดอกไม้ 160 บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) 
ส.ท.-1/2561-026 เด็กหญิงชยานันต์ อ่ิมชา 163 อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) 
ส.ท.-1/2561-027 เด็กหญิงวิภาวี บุตมะ  169 บ้านลานกระบือ 
ส.ท.-1/2561-028 เด็กหญิงปิยวรรณ ครุฑแก้ว 160 บ้านแม่บัว 
ส.ท.-1/2561-029 เด็กหญิงธนาพร จุมวุฒิสิ 160 บ้านสนามบิน 
ส.ท.-1/2561-030 เด็กหญิงสิดาพร คงนา 163 บ้านสนามบิน 
ส.ท.-1/2561-031 เด็กหญิงชลาธิณี เสือสุวรรณ 160 บ้านเขาทองผางับ 

 



 
 

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ส่วนสูง โรงเรียน 
ส.ท.-1/2561-032 เด็กหญิงศศิวิมล ใจจันทร์ 160 บ้านน้ าเกี๋ยน 
ส.ท.-1/2561-033 เด็กหญิงกุศลิน พาลุกา 160 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
ส.ท.-1/2561-034 เด็กหญงิพีลดากร แก้วมี 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-035 เด็กหญิงโยศิตา แสงปัญญา 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-036 เด็กหญิงภัทราพร บัญหารักษ์ 160 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 
ส.ท.-1/2561-037 เด็กหญิงแพรวา ยังสุข 160 บ้านห้วยลาน 
ส.ท.-1/2561-038 เด็กหญิงพัชราภา  จันทนา 163 บ้านสะท้อ 
ส.ท.-1/2561-039 เด็กหญิงณัฐกานต์  หวานสนิท 163 บ้านสะท้อ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


