
ล ำดับท่ี หมำยเลขสอบ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียนเดิม ภูมิล ำเนำ(จังหวัด)
1 ท.ว.2566/1 เด็กชายศุกลภัทร เดชธานี บ้านแหลมยางนา ชุมพร
2 ท.ว.2566/2 เด็กชายพลกฤต ศรีสุวรรณ บ้านแหลมยางนา ชุมพร
3 ท.ว.2566/3 เด็กชายกันต์กวี คามบุตร บ้านแหลมยางนา ชุมพร
4 ท.ว.2566/4 เด็กชายสุขเกษม วิชาชาญ บ้านแหลมยางนา ชุมพร
5 ท.ว.2566/5 เด็กชายพงษ์นธี บุตรหยู บ้านแหลมยางนา ชุมพร
6 ท.ว.2566/6 เด็กชายธีระศักกด์ิ สังข์ชุม บ้านแหลมยางนา ชุมพร
7 ท.ว.2566/7 เด็กชายอนุภัทร พัฒสถิตย์ บ้านแหลมยางนา ชุมพร
8 ท.ว.2566/8 เด็กชายธีรเดช ฉิมวารี บ้านแหลมยางนา ชุมพร
9 ท.ว.2566/9 เด็กชายจักรนันทร์ ร่วมทอง บ้านแหลมยางนา ชุมพร
10 ท.ว.2566/10 เด็กชายธนเดช นิลศรี วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
11 ท.ว.2566/11 เด็กชายเมธังกร ธนะชัย วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
12 ท.ว.2566/12 เด็กชายพศวีร์ เพ็ญพงศ์ วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
13 ท.ว.2566/13 เด็กชายเดชสิทธ์ิ ทองผอม วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
14 ท.ว.2566/14 เด็กชายธนวุฒิ ศรีพรหม วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
15 ท.ว.2566/15 เด็กชายวรเมธี ธนะชัย วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
16 ท.ว.2566/16 เด็กชายกนกพล โอบอ้อม วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
17 ท.ว.2566/17 เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญมาก บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
18 ท.ว.2566/18 เด็กชายพงศ์สวัสด์ิ บัวแย้ม บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
19 ท.ว.2566/19 เด็กชายอดิเทพ ชูด า บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
20 ท.ว.2566/20 เด็กชายภูวเนศร์ อยู่สุขสวัสด์ิ บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
21 ท.ว.2566/21 เด็กชายสกาย ค าทอง บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
22 ท.ว.2566/22 เด็กชายคเชนทร์ ทองศิริ บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
23 ท.ว.2566/23 เด็กชายณัฐนนท์ ถมยา บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
24 ท.ว.2566/24 เด็กชายปิยะพลธ์  ค าสนิท บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
25 ท.ว.2566/25 เด็กชายคุณานนต์ ศรีชัยมูล บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
26 ท.ว.2566/26 เด็กชายจิตติวัฒน์ สุขตะโก บ้านวังปลา ชุมพร
27 ท.ว.2566/27 เด็กชายฐิติวัชร์ น่ิมอมงค์ บ้านวังปลา ชุมพร
28 ท.ว.2566/28 เด็กชายณัฐนันท์ ส่งศรี บ้านวังปลา ชุมพร
29 ท.ว.2566/29 เด็กชายอมรเทพ พิมา บ้านวังปลา ชุมพร
30 ท.ว.2566/30 เด็กชายภาณุพงศ์ ฉิมจารย์ บ้านวังปลา ชุมพร
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31 ท.ว.2566/31 เด็กชายภคพัฒน์ มณีวัญญ์ บ้านวังปลา ชุมพร
32 ท.ว.2566/32 เด็กชายปรเมศวร์ คงทอง บ้านวังปลา ชุมพร
33 ท.ว.2566/33 เด็กชายศิวัช ชูนา บ้านวังปลา ชุมพร
34 ท.ว.2566/34 เด็กชายการุณย์ บุญทูล บ้านวังปลา ชุมพร
35 ท.ว.2566/35 เด็กชายอภิรักษ์ คงตะโก บ้านวังปลา ชุมพร
36 ท.ว.2566/36 เด็กชายกฤษฎา เนียมสุวรรณ บ้านวังปลา ชุมพร
37 ท.ว.2566/37 เด็กชายพัชรกรณ์ ฐิตะฐาน บ้านวังปลา ชุมพร
38 ท.ว.2566/38 เด็กชายภัทรพล สุขสวัสด์ิ บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
39 ท.ว.2566/39 เด็กชายอัครัช ตรวจนอก บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
40 ท.ว.2566/40 เด็กชายอชิระ แสงสว่าง บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
41 ท.ว.2566/41 เด็กชายกรวิชญ์ สายกระสุน บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
42 ท.ว.2566/42 เด้กชายภาณุภัทร ฉิมสอาด บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
43 ท.ว.2566/43 เด็กชายณฐพล ปะริโส บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
44 ท.ว.2566/44 เด็กชายคมกฤษ เงางาม บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
45 ท.ว.2566/45 เด็กชายธนพล ทิพย์จักษุ บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
46 ท.ว.2566/46 เด็กชายจตุรภัททร กล่ินจันทร์ บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
47 ท.ว.2566/47 เด็กชายชนาธิป จันทะนา บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
48 ท.ว.2566/48 เด็กชายกฤตภัค กันทัด บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
49 ท.ว.2566/49 เด็กชายกิตติคุณ ยมขวัญเมือง บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
50 ท.ว.2566/50 เด็กชายวรากร แดงละอุ่น บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
51 ท.ว.2566/51 เด็กชายนนทกร ศิริรัตน์ บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
52 ท.ว.2566/52 เด็กชายชุติพงศ์ เมืองเหนือ บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
53 ท.ว.2566/53 เด็กชายธนภัส แสงสาคร บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
54 ท.ว.2566/54 เด็กชายกวิน รูปเหมาะ บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
55 ท.ว.2566/55 เด็กชายศราวุธ ชัดก าจร บ้านเขาวงกรด ชุมพร
56 ท.ว.2566/56 เด็กชายพงศธร สายัณห์ บ้านเขาวงกรด ชุมพร
57 ท.ว.2566/57 เด็กชายทวีศักด์ิ ชูลิตรัตน์ บ้านเขาวงกรด ชุมพร
58 ท.ว.2566/58 เด็กชายภูวเดช ศิริสุข บ้านเขาวงกรด ชุมพร
59 ท.ว.2566/59 เด็กชายธีรเดช สมหิรัญ บ้านห้วยมุด ชุมพร
60 ท.ว.2566/60 เด็กชายศุภฤกษ์ วักแน่ง บ้านห้วยมุด ชุมพร

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรห้องเรียนกีฬำ ปีกำรศึกษำท่ี 1/2566
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ชนิดกีฬำฟุตบอลชำย 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยำ ลงวันท่ี  25  มกรำคม พ.ศ. 2566



ล ำดับท่ี หมำยเลขสอบ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียนเดิม ภูมิล ำเนำ(จังหวัด)
61 ท.ว.2566/61 เด็กชายปัณณธร คงสังข์ วัดมุจลินทาราม ชุมพร
62 ท.ว.2566/62 เด็กชายพัชร แก้วโยธา วัดมุจลินทาราม ชุมพร
63 ท.ว.2566/63 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ รักนาย วัดมุจลินทาราม ชุมพร
64 ท.ว.2566/64 เด็กชายชนาธิป สมศรี วัดมุจลินทาราม ชุมพร
65 ท.ว.2566/65 เด็กชายธนกฤต ทิมรอด วัดท่าทอง ชุมพร
66 ท.ว.2566/66 เด็กชายกันตพัชร สุขสวัสด์ิ วัดท่าทอง ชุมพร
67 ท.ว.2566/67 เด็กชายธนวัฒน์ ชมภู วัดท่าทอง ชุมพร
68 ท.ว.2566/68 เด็กชายเกียรติธิพร สระทอง วัดท่าทอง ชุมพร
69 ท.ว.2566/69 เด็กชายสิทธิกร สุวรรณมา วัดท่าทอง ชุมพร
70 ท.ว.2566/70 เด็กชายจักรกฤษณ์ ขวัญสุวรรณ วัดท่าทอง ชุมพร
71 ท.ว.2566/71 เด็กชายวรพล พรหมเจริญ วัดผุสดีภูผาราม ชุมพร
72 ท.ว.2566/72 เด็กชายจักรกฤษณ์ รัตนทอง วัดผุสดีภูผาราม ชุมพร
73 ท.ว.2566/73 เด็กชายภูริณัฐ จันทร์นพรัตน์ วัดผุสดีภูผาราม ชุมพร
74 ท.ว.2566/74 เด็กชายณัฐพล ศรีฐาน วัดผุสดีภูผาราม ชุมพร
75 ท.ว.2566/75 เด็กชายพยักรินทร์ ทองสุข วัดผุสดีภูผาราม ชุมพร
76 ท.ว.2566/76 เด็กชายกิตติศักด์ิ รัตนจันทร์ วัดธัญญาราม ชุมพร
77 ท.ว.2566/77 เด็กชายทินภัทร ก าเนิดเพชร วัดธัญญาราม ชุมพร
78 ท.ว.2566/78 เด็กชายพรชัย บุณสิทธ์ิ วัดธัญญาราม ชุมพร
79 ท.ว.2566/79 เด็กชายรามศรล์ บัวชาวเกาะ วัดธัญญาราม ชุมพร
80 ท.ว.2566/80 เด็กชายภูมินทร์ เพชรช านาญ วัดธัญญาราม ชุมพร
81 ท.ว.2566/81 เด็กชายภาสกร องอาจ วัดธัญญาราม ชุมพร
82 ท.ว.2566/82 เด็กชายธรรมรัตน์ ศรีน่วม วัดธัญญาราม ชุมพร
83 ท.ว.2566/83 เด็กชายวรวิทย์ นวลเพชร วัดธัญญาราม ชุมพร
84 ท.ว.2566/84 เด็กชายพสิน สนิทพร้อม ชุมชนวัดธรรมถาวร ชุมพร
85 ท.ว.2566/85 เด็กชายกิตติศักด์ิ ร่มเย็น ชุมชนวัดธรรมถาวร ชุมพร
86 ท.ว.2566/86 เด็กชายณัฐปมัชธ์ วงเวียน บ้านเขาค่าย ชุมพร
87 ท.ว.2566/87 เด็กชายวีรภัทร ภิรมย์พานิช บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
88 ท.ว.2566/88 เด็กชายธัชพล อุ้ยเค้ียม บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
89 ท.ว.2566/89 เด็กชายธนชาติ ตาลไธสง บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
90 ท.ว.2566/90 เด็กชายอนุกุล ตามชัย บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
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91 ท.ว.2566/91 เด็กชายอนุภทร์ เลียวประโคน บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
92 ท.ว.2566/92 เด็กชายณัฐนัย สอนแสง บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
93 ท.ว.2566/93 เด็กชายชยพจ สุดเต้ บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
94 ท.ว.2566/94 เด็กชายธีรทัตน์ ณธัญญา บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
95 ท.ว.2566/95 เด็กชายนัฐทพงษ์ ช านาญกิจ บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
96 ท.ว.2566/96 เด็กชายเดชาวิท ป้องศร บ้านปังหวาน ชุมพร
97 ท.ว.2566/97 เด็กชายพลณพัฒ หอมวิไล บ้านปังหวาน ชุมพร
98 ท.ว.2566/98 เด็กชายสุริยา คงนุ้ย บ้านปังหวาน ชุมพร
99 ท.ว.2566/99 เด็กชายอุดมพร ชิราพร บ้านปังหวาน ชุมพร
100 ท.ว.2566/100 เด็กชายปวริศ สิทธิสังข์ บ้านปังหวาน ชุมพร
101 ท.ว.2566/101 เด็กชายเทพทัต สีกาแก้ว อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
102 ท.ว.2566/102 เด็กชายยุทธพงษ์ วรดิลก อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
103 ท.ว.2566/103 เด็กชายศิรวัฒน์ เหล่าสุข อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
104 ท.ว.2566/104 เด็กชายพีรภทร์ ใจสมคม อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
105 ท.ว.2566/105 เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเจริญ อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
106 ท.ว.2566/106 เด็กชายวิสุทธ์ิ นุ้ยสอน อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
107 ท.ว.2566/107 เด็กชายศุภกฤต ขาวดี อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
108 ท.ว.2566/108 เด็กชายอดิสรณ์ มะยะหงษ์ อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
109 ท.ว.2566/109 เด็กชายพุทธิพงษ์ ชูจิตร อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
110 ท.ว.2566/110 เด็กชายวรชัย สุ้นแก้ว เพียงหลวง 5ฯ ชุมพร
111 ท.ว.2566/111 เด็กชายณัฐกมล ก้ิมงอน เพียงหลวง 5ฯ ชุมพร
112 ท.ว.2566/112 เด็กชายชยณัฐ สุ้นแก้ว เพียงหลวง 5ฯ ชุมพร
113 ท.ว.2566/113 เด็กชายอรรคพล สาระทิพย์ เพียงหลวง 5ฯ ชุมพร
114 ท.ว.2566/114 เด็กชายนฤนาท คุ้มตัว เพียงหลวง 5ฯ ชุมพร
115 ท.ว.2566/115 เด็กชายธีรพัฒน์ ส าแดงฤทธ์ิ ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
116 ท.ว.2566/116 เด็กชายชนะโชติ วงษ์วาลย์ ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
117 ท.ว.2566/117 เด็กชายปาริวัฒน์ สังข์เทพ ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
118 ท.ว.2566/118 เด็กชายศุภนันท์ พันธอุดม ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
119 ท.ว.2566/119 เด็กชายณัฐพงค์ อุตราช ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
120 ท.ว.2566/120 เด็กชายทินกร เคหะบุตร ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
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121 ท.ว.2566/121 เด็กชายสันติสุข มุงขุนทด ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
122 ท.ว.2566/122 เด็กชายศราวุธ คะเนสม บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี
123 ท.ว.2566/123 เด็กชายปัณณาวิชญ์ เสือนาค บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี
124 ท.ว.2566/124 เด็กชายพงศกร แซ่วงศ์ บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี
125 ท.ว.2566/125 เด็กชายนันธกร เพ็ชรคงแก้ว บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี
126 ท.ว.2566/126 เด็กชายฉันฑณัฏร์ สว่างอัมพร บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี
127 ท.ว.2566/127 เด็กชายธนพงษ์ ภักดีเรือง บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี
128 ท.ว.2566/128 เด็กชายกิตตินันท์มนัส ยกอินทร์ บ้านขวัญพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
129 ท.ว.2566/129 เด็กชายอดิศักด์ิ ศรีชะวะ บ้านขวัญพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
130 ท.ว.2566/130 เด็กชายธีระยุต์ บุญเกษม บ้านขวัญพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
131 ท.ว.2566/131 เด็กชายธนกร เมืองนุ้ย บ้านขวัญพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
132 ท.ว.2566/132 เด็กชายสุธาฤทธ์ิ ปานหมี บ้านขวัญพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
133 ท.ว.2566/133 เด็กชายประสิทธ์ิ พิมพ์ทรัพย์ สามัคคีวัฒนา ชุมพร
134 ท.ว.2566/134 เด็กชายศุภกฤษ คงก่ิง สามัคคีวัฒนา ชุมพร
135 ท.ว.2566/135 เด็กชายคุณากร แซ่ฮ้ือ สามัคคีวัฒนา ชุมพร
136 ท.ว.2566/136 เด็กชายคมสัน สิริยาน สามัคคีวัฒนา ชุมพร
137 ท.ว.2566/137 เด็กชายภูวเนศ ยาสิทธ์ิ สามัคคีวัฒนา ชุมพร
138 ท.ว.2566/138 เด็กชายธนภัทร มีหาดยาย สามัคคีวัฒนา ชุมพร
139 ท.ว.2566/139 เด็กชายปุญญพัฒน์ ทองคง สามัคคีวัฒนา ชุมพร
140 ท.ว.2566/140 เด็กชายศุภกิตต์ิ จันทร์สุข สามัคคีวัฒนา ชุมพร
141 ท.ว.2566/141 เด็กชายธรรมธร นันทะเสนา ประชาเอ้ืออารี ชุมพร
142 ท.ว.2566/142 เด็กชายรัชชานนท์ย้งลี บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี
143 ท.ว.2566/143 เด็กชายพงศกร ศรีสินธ์ุ บ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช
144 ท.ว.2566/144 เด็กชายนนทิวัฒน์ งามย่ิง บ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช
145 ท.ว.2566/145 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์อินทร์ บ้านคันธทรัพย์ ชุมพร
146 ท.ว.2566/146 เด็กชายกรณัฐ กุลมลิวัลย์ นิรมล ระนอง
147 ท.ว.2566/147 เด็กชายสุทธิเจตน์ มากชนบท บ้านคลองกก ชุมพร
148 ท.ว.2566/148 เด็กชายสืบสกุล เรืองช่วย หัวไทร (เรือนประชาบาล) นครศรีธรรมราช
149 ท.ว.2566/149 เด็กชายวิวัฒน์ งามบ้านผือ บ้านสองแพรก ระนอง
150 ท.ว.2566/150 เด็กชายศรุตนนท์ นิยมจิตร์ ตชด.บ้านกอเตย สุราษฎร์ธานี
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151 ท.ว.2566/151 เด็กชายชวกร แก้วเรือง ตชด.บ้านกอเตย สุราษฎร์ธานี
152 ท.ว.2566/152 เด็กชายนัฏฐพร สังปริเมน บ้านสองแพรก ระนอง
153 ท.ว.2566/153 เด็กชายสิทธิพล เข้ียววงศ์ บ้านบางกุ้ง ระนอง
154 ท.ว.2566/154 เด็กชายภูมิภัทร พรหมแก้ว กระบุรี ระนอง
155 ท.ว.2566/155 เด็กชายปัณณวิชญ์ ใจสมุทร เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี
156 ท.ว.2566/156 เด็กชายสุภทัต ด้วงดี อนุบาลสวี (บ้านนาโพธ์ิ) ชุมพร
157 ท.ว.2566/157 เด็กชายพงศกร เลาลาศ เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี
158 ท.ว.2566/158 เด็กชายฐิติพงศ์ โอชุม อนุบาลสวี (บ้านนาโพธ์ิ) ชุมพร
159 ท.ว.2566/159 เด็กชายธราเทพ หว่างพันธ์ุ บ้านหนองปลา ชุมพร
160 ท.ว.2566/160 เด็กชายจิระเวช กุลน้อย เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี
161 ท.ว.2566/161 เด็กชายธรรมรัตน์ บุญพัฒน์ บ้านหาดทรายรี ชุมพร
162 ท.ว.2566/162 เด็กชายวีรพล ผู้เจริญ บ้านหาดทรายรี ชุมพร
163 ท.ว.2566/163 เด็กชายณัฐกร โอบอ้อม ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
164 ท.ว.2566/164 เด็กชายอนันต์วิชญ์ รัตนชล เอ้ืออ าพน ชุมพร
165 ท.ว.2566/165 เด็กชายวีรภัทร เนียมศรี บ้านเขาทะลุ ชุมพร
166 ท.ว.2566/166 เด็กชายภูธเนศ ปริยานนท์ บ้านเขาทะลุ ชุมพร
167 ท.ว.2566/167 เด็กชายพีรวิชญ์ คงทอง อนุบาลสวี (บ้านนาโพธ์ิ) ชุมพร
168 ท.ว.2566/168 เด็กชายนันธพงศ์ ศรีใส บ้านเขาทะลุ ชุมพร
169 ท.ว.2566/169 เด็กชายตฤณจร โพธ์ิทอง บ้านเขาทะลุ ชุมพร
170 ท.ว.2566/170 เด็กชายวิรัชกรณ์ สุวรรณสังข์ บ้านเขาทะลุ ชุมพร
171 ท.ว.2566/171 เด็กชายรัฐภูมิ นิลสุข บ้านคลองกก ชุมพร
172 ท.ว.2566/172 เด็กชายธนพนธ์ หลังมี บ้านนาเหร่ียง ชุมพร
173 ท.ว.2566/173 เด็กชายสมิธธ์ิ สุขอินทร์ วัดชุมแสง ชุมพร
174 ท.ว.2566/174 เด็กชายวินวินด์ ตามูล บ้านหนองปลา ชุมพร
175 ท.ว.2566/175 เด็กชายณัฐพงษ์ ทองนาโพธ์ิ วัดนาสัก ชุมพร
176 ท.ว.2566/176 เด็กชายธนกร มูสิกะ วัดนาสัก ชุมพร
177 ท.ว.2566/177 เด็กชายธนกฤต เวชเหล็ก วัดสุทธาวาส สุราษฎร์ธานี
178 ท.ว.2566/178 เด็กชายปณิธาน ชูวัจนะ เทศบาลวัดด่านประชากร ชุมพร
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