
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง (เพิ่มเติม) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………………………………..…………………………. 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ มีความเป็นเลิศ    

ด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกาย               
และสมรรถนะเทียบเท่ากับสากล สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียน
กีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง (เพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ไปแล้วนั้น 

ในการนี้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทฟุตบอลหญิง 
(เพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว             
มีนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอให้นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกประเภทกีฬาฟุตบอล ด าเนินการดังนี้ 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 มีนาคม 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 (รูปถ่ายต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน              
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 าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
 

 นักเรียนที่มีรายชื่อส ารองกีฬาประเภทฟุตบอล โรงเรียน จะขึ้นบัญชีไว้ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวัน
เปิดภาคเรียน 

  
ประกาศ ณ วันท่ี  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                                            
       (นายอรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอลหญิง  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (เพิ่มเติม) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
------------------------ 

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 เด็กหญิงประกายกาญจน ์ ช้ันวงศ์ คลองหลุมลึก สมุทรปราการ 
2 เด็กหญิงกัญญาพัชญ ์ กล่ินคล้าย ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ 
3 เด็กหญิงจิราภรณ์  กองสารสรี เสนาบดี อยุธยา 
4 เด็กหญิงพรชนก  มังคละศิริ พร้านีลวัชระ สมุทรปราการ 
5 เด็กหญิงปณิดา  โยธาธี บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล ขอนแก่น 
6 เด็กหญิงศรัณย์พร  โพธิ์ทอง วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ 
7 เด็กหญิงธนัชชา  พวงพารา  เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น 
๘ เด็กหญิงบัวแก้ว  ติสันเทียะ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพฯ 

 
 
 
หมายเหตุ 
 ให้ผู้สอบผ่านมารายงานตัวและมอบตัว วันท่ี  7  มีนาคม  ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.00 น. ณ โรงเรียน             
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอลหญิง 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (เพิ่มเติม) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
------------------------ 

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 นางสาววิศรุตา  ปุ่นปาน เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี 
2 นางสาวมณีรัตน์  บุญเสริม ส าโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ 
3 นางสาวโสภิตนภา  วังคะฮาต ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น 
4 นางสาวกัญญารัตน ์ ไพรวรรณ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 
5 นางสาวทีปรัตน์  เพริดพริ้ง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
6 นางสาวอาภาศิริ  ไชยค าภา ชุมชนกระนวน ขอนแก่น 
7 นางสาวพิมพ์มาดา  ขันทอง เซนต์โยเซพทิพวัล สมุทรปราการ 

 

 

หมายเหตุ 
 ให้ผู้สอบผ่านมารายงานตัวและมอบตัว วันท่ี  7  มีนาคม  ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.00 น. ณ โรงเรียน            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 

 


