
         
 
 
         
 
 
          ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
……………………………………………………. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน        
ให้เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์
การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากล  สามารถเข้าร่วม
แข่งขันกับนานาชาติได้ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปิดห้องเรียนกีฬาใน
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  จังหวัดชุมพร  ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๑  ไปแล้วนั้น 

ในการนี้  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา                  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  ได้ด าเนินการสอบ
คัดเลือกระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙  มกราคม ๒๕๖2  เรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังรายช่ือ
แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประเภทกีฬาฟุตบอลชายและประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
หญิง มารายงานตัวในวันเสาร์ ท่ี 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐น. ณ โรงเรียนทุ่งตะโก-
วิทยา อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  หากไม่มารายงานตัวใน วัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ิและจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  

      
ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 
 
 
 
      ลงช่ือ 

      (นายนวพล  ดนัสูงเนิน) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร 

 
ล าดับท่ี เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ท.ว.2562/47 เด็กชายจักรณรินทร์  เมืองจันทร ์  
๒ ท.ว.2562/8 เด็กชายกวินวิชญ์  ใจกว้าง  
๓ ท.ว.2562/60 เด็กชายชนะศักดิ์  คงชุม  
๔ ท.ว.2562/31 เด็กชายวันชนะ  อุบลน้อย  
๕ ท.ว.2562/45 เด็กชายเกรียงศักด์ิ  เข่ือนแก้ว  
๖ ท.ว.2562/24 เด็กชายพีรพฒัน์  หาญสุวรรณ  
๗ ท.ว.2562/37 เด็กชายพิชาภพ  นัทธี  
๘ ท.ว.2562/40 เด็กชายจรลัพงศ์  เกิดดี  
๙ ท.ว.2562/42 เด็กชายสิริชัย  นาคยงค์  

๑๐ ท.ว.2562/12 เด็กชายณัฐภัทร  ฉ่ ามาล ี  
๑๑ ท.ว.2562/58 เด็กชายสุดเขต  ตันซื่อ  
๑๒ ท.ว.2562/27 เด็กชายอัฐพล  นิยะกจิ  
๑๓ ท.ว.2562/14 เด็กชายพิเชษฐ์  คัมภีร์  
๑๔ ท.ว.2562/61 เด็กชายวรยุตม์  ก าเนิดสม  
๑๕ ท.ว.2562/49 เด็กชายวิริทธ์ิพล  พรหมทุง่ฆ้อ  
๑๖ ท.ว.2562/62 เด็กชายนรินทร์  อูมานี  
๑๗ ท.ว.2562/39 เด็กชายพงศพัศ  หนูแกล้ว  
๑๘ ท.ว.2562/38 เด็กชายณดนฐ์  เอียดมาอ่อน  
๑๙ ท.ว.2562/57 เด็กชายพงศภัค  อ้นทอง  
๒๐ ท.ว.2562/4 เด็กชายศศิพัฒน์  แจ้งชู  
๒๑ ท.ว.2562/16 เด็กชายอภิรักษ์  ยอดมาล ี  
๒๒ ท.ว.2562/32 เด็กชายภัทรกร  วันทอง  
๒๓ ท.ว.2562/35 เด็กชายดิษฐ์ธิชัย  หีตนา  
๒๔ ท.ว.2562/41 เด็กชายพีระภัทร  สมยศ  

 
 
 
  



 
 

 
 

ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร 

 
ล าดับท่ี เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ท.ว.2562/22 เด็กหญิงธิดาพร  ทองวิเศษ  
๒ ท.ว.2562/18 เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วพิชัย  
๓ ท.ว.2562/16 เด็กหญิงมกุธิดา  ครุฑชนะพงศ์  
๔ ท.ว.2562/19 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วพิชัย  
๕ ท.ว.2562/5 เด็กหญิงสุพรรณษา  ปานทับทมิทอง  
๖ ท.ว.2562/15 เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  สมสิน  
๗ ท.ว.2562/3 เด็กหญิงเบญจมาศ  มะรินทา  
๘ ท.ว.2562/31 เด็กหญิงธนัชพร  ชมเต็ง  
๙ ท.ว.2562/6 เด็กหญิงธัญชนก  ชนะ  

๑๐ ท.ว.2562/43 เด็กหญิงปวริศา  บัวสะอาด  
๑๑ ท.ว.2562/39 เด็กหญิงวนัสนันท์  เมธสาร  
๑๒ ท.ว.2562/9 เด็กหญิงศิรพิร  เพ็ญสวัสดิ ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร 

 
ล าดับท่ี เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ท.ว.2562/12 นายกิตติพนธ์  ทองรักษ์จันทร ์  
๒ ท.ว.2562/13 นายชลธิศ  เรืองแก้ว  
๓ ท.ว.2562/8 นายสราวุธ  จันทปัญญา  
๔ ท.ว.2562/14 นายธีรศักดิ์  ปิตาทะสังข์  
๕ ท.ว.2562/17 นายพงษ์พันธ์  เกิดดี  
๖ ท.ว.2562/23 นายธีร์วัช  ช่วยนุกูล  
๗ ท.ว.2562/18 นายวัชรินทร์  ทองลิม้  
๘ ท.ว.2562/20 นายภูมิพัฒน์  พัฒน์มาศ  
๙ ท.ว.2562/1 นายกฤษกร  สุวรรณปกัขิณ  

๑๐ ท.ว.2562/22 นายภัทรพล  ม่วงหีต  
๑๑ ท.ว.2562/24 นายธีรพงษ์  ค้ายผา  
๑๒ ท.ว.2562/16 นายนราพันธ์  สมจิตร  
๑๓ ท.ว.2562/10 นายสิทธิโชค  เถาโต  
๑๔ ท.ว.2562/19 นายทินกร  สุวรรณยอด  

 


