
 
 
 
 
 
 

ประกาศโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------ 

 
 ตามท่ีสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้โครงการจัดตั้ งโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกได้ด าเนินการทดสอบ
ความสามารถทางด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ทักษะกีฬา สอบข้อเขียน และตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว  
 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

ชนิดกีฬาจักรยาน 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ – นามสกุล เพศ ระดับชั้น 
1 620035 เด็กชายชนาภัทร จันทร์สมบุญ ชาย ม.1 
2 620006 เด็กหญิงทิพย์กมล คงวิเชียร หญิง ม.1 

 

ชนิดกีฬายิงธนู 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ – นามสกุล เพศ ระดับชั้น 
1 620019 เด็กชายกุลธนันท์ อาทิบรมศักดิ์ติ ชาย ม.1 
2 620024 เด็กชายวรการ ใจบุญ ชาย ม.1 
3 620058 เด็กชายกันทรากร สังมุรินทร์ ชาย ม.1 
4 620060 เด็กหญิงพิจิตรตรา แซ่เล้า หญิง ม.1 
5 620030 เด็กหญิงสุพัชชา โสภา หญิง ม.1 

 

ชนิดกีฬาเทควันโด 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ – นามสกุล เพศ ระดับชั้น 
1 620038 เด็กชายชนาสิทธิ์ จิตรเสงี่ยม ชาย ม.1 
2 620054 เด็กชายสิทธิพร พรรณขาม ชาย ม.1 
3 620037 เด็กชายจิรวัฒน์ ก าจัด ชาย ม.1 
4 620013 เด็กชายเจริญชัย กริ่มใจ ชาย ม.1 
5 620052 เด็กหญิงปัญญาพร สินจันทร์ หญิง ม.1 
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ชนิดกีฬาเรือพาย 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ – นามสกุล เพศ ระดับชั้น 
1 620009 เด็กชายวีรพงศ์ เชิดชู ชาย ม.1 
2 620050 เด็กชายณัฐภัทร สมเพราะ ชาย ม.1 
3 620032 เด็กชายอภิวิชญ์ ประดับญาติ ชาย ม.1 
4 620003 เด็กหญิงอริสรา ปุญญนันต์ หญิง ม.1 
5 620005 เด็กหญิงนัสรีน ตานี หญิง ม.1 
6 620069 นางสาววิภาดา สายสุด หญิง ม.4 

 

ชนิดกีฬาฮอกกี้ 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ – นามสกุล เพศ ระดับชั้น 
1 620034 เด็กชายปิยังกูล ก่านศิลา ชาย ม.1 
2 620008 เด็กชายกันต์กวี บุญศรี ชาย ม.1 
3 620007 เด็กชายธรรณฤทธิ์ วัฒนะ ชาย ม.1 
4 620053 เด็กชายพงษ์บริพัตร ลิ้มกุล ชาย ม.1 
5 620040 เด็กชายนพดล ส าอางค์ ชาย ม.1 
6 620039 เด็กชายปีรติ ส าเภาทอง ชาย ม.1 
7 620020 เด็กชายอุดมโชค พอกพูล ชาย ม.1 
8 620023 เด็กชายเขม เพชรประดับ ชาย ม.1 
9 620055 เด็กชายจิรณัฐ แซ่เอ่ียว ชาย ม.1 
10 620015 เด็กชายภูมิมินทร์ นาคโหมด ชาย ม.1 
11 620001 เด็กหญิงศวิตา กากแก้ว หญิง ม.1 
12 620002 เด็กหญิงวนัชพร ค ามูล หญิง ม.1 
13 620033 เด็กหญิงวรินทร ปานนาค หญิง ม.1 
14 620046 เด็กหญิงพิมพิศา ประสงค์ผล หญิง ม.1 
15 620057 เด็กหญิงนาตารี แซ่อ่ัง หญิง ม.1 
16 620066 เด็กหญิงลัดดา บุญแฟง หญิง ม.1 

 

  ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารายงานตัวใน วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒     
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาฮอกกี้ในร่ม โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์  
 

ประกาศ ณ วันที ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นายธนกร  มีหินกอง) 
ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 ผู้มีรายช่ือตามประกาศข้างต้นมารายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 เวลา     ก าหนดการ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ชี้แจงรายละเอียดพร้อมกรอกเอกสารมอบตัวนักเรียน 
    เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียน 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  วัดชุดเครื่องแต่งกาย ณ สนามฮอกกี้ในร่ม 
    โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
หมายเหตุ  นักเรียนที่มารายงานตัว แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว 
1. ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 
2. ปพ.8 (ระเบียนสะสม) 
3. สูติบัตร 
4. ทะเบียนบ้านนักเรียน 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 
6. ทะเบียนบ้านบิดา 
7. บัตรประจ าตัวประชาชนบิดา 
8. ทะเบียนบ้านมารดา 
9. บัตรประชาชนมารดา 
10. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง  จ านวน  2  รูป 
11. รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป 
12. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
 
 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
 วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
 
 
ติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๔๙๖๑๓  


