
 

ประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

เรื่อง นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 13-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2546-47) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 

ให้มาท าการคัดเลือกตัวรอบที่สอง ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

******************************************************************* 

   ตามที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ท าการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล 
เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4–19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ นั้น 
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬา
ฟุตบอล รุ่นอายุ 13-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2546-47) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อให้มาท าการคัดเลือกตัวรอบท่ีสอง 
ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

1.   เด็กชายภัทรวุฒิ    จันทรศรี 
2.   เด็กชายชนินทร์    ทองค า 
3.   เด็กชายศิรภพ    ศรีภา 
4.   เด็กชายสถาพร    ยิ้มแฉ่ง 
5.   เด็กชายพีรพล    เกษมสินธ์ 
6.   เด็กชายภัทรภณ    เสฎฐพงศ ์
7.   เด็กชายณภัทร    ทองเชตุ 
8.   เด็กชายธรรมนูญ   เทพพิทักษ์ 
9.   เด็กชายภูธเนศ    เสี้ยมแหลม 
10.   เด็กชายชัยพร    ทองวิไชย 
11.   เด็กชายชนะเดช    ฤกษ์ตุลา 
12.   เด็กชายณัฐวุฒิ    กิ่งนอก 
13.   เด็กชายนวพล    รัตธิพันธ ์
14.   เด็กชายกิตติธัช    เครือวัลย์ 
15.   เด็กชายณัฐพล    แซ่ลี้ 
16.   เด็กชายธนวัฒน์    จันทร์ภิรมย์ 
17.   เด็กชายฟิสิกส์    ทองจินดา 
18.   เด็กชายนันทพงศ์   เจียนสันเทียะ 
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19.   เด็กชายธนสิทธิ์    เพียงเกษ 
20.   เด็กชายภูริเดช    จิรัฏฐากรกุล 
21.   เด็กชายธนวัฒน์    อุดมเวชสกุล 
22.   เด็กชายภาคภูมิ    พูนชัย 
23.   เด็กชายตฤณ    กิ่งวัฒนกุล 
24.   เด็กชายธนวัฒน์    จันราช 
25.   เด็กชายจิรัช    รัชตเศรษฐกุล 
26.   เด็กชายกฤษตสุข   เนาว์สวุรรณ 
27.   เด็กชายวุฒินันท์    จันอิน 
28.   เด็กชายปรมัตถ์    จบจันทร์ 
29.   เด็กชายธนพล    แก้วใหญ่ 
30.   เด็กชายไรวินท์    กองกรภุด 
31.   เด็กชายอิมานูแอล พงศกร  แกรี่ออพาทโย 
32.   เด็กชายพีรณัฐ    วรรลา 
33.   เด็กชายธนธรณ์    รุ่งเรือง 
34.   เด็กชายณัฐนันท์    บุญเกื้อ 
35.   เด็กชายรัฐนันท์    ทงวาผักแว่น 
36.   เด็กชายพฤษา    แก้วสุทธิพล 
37.   เด็กชายวรรอัษฐุ์    นาเมืองรักษ์ 
38.   เด็กชายสิรวิชญ์    แตงเจริญ 
39.   เด็กชายปิยะวัฒน์   ภูมิวงษ์ 
40.   เด็กชายพนายพล   สุทธิวรากุล 
41.   เด็กชายชยภูมิ    สุธีรศิรักษา 
42.   เด็กชายอภิสิทธิ์    เสียมไหม 
43.   เด็กชายอินทัช    เชตวรรณ 
44.   เด็กชายธนัชพงศ์   เจริญพงศ์รัชตะ 
45.   เด็กชายวรกันต์    ศรีสังข์ 
46.   เด็กชายวศิน    วิจิตรเจริญวงศ์ 
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47.   เด็กชายฐิติวัฒน์    วงสวนจักร 
48.   เด็กชายณภัทร    เชียงขุนทด 
49.   เด็กชายศุภกร    จิตรสมหทัยกุล 
50.   เด็กชายสิรวิชญ์    นนทรีย์ 
51.   เด็กชายจารุพัฒน์   กิติวงสรวงษ ์
52.   เด็กชายกันตินันท์   คงสัมฤทธิ์ 
53.   เด็กชายศุภกร    สมจริง 
54.   เด็กชายอาณา    รัตนบัวชุม 
55.   เด็กชายปฎิพล    ทองชูแสง 
56.   เด็กชายธีรภัทร์    พิศวงขวัญ 
57.   เด็กชายภูบดินทร์   เพ็ชรโรจน ์
58.   เด็กชายวรกร    ตะเอ้กา 
59.   เด็กชายสิรวิศญ์    สร้อยเพ็ชร 
60.   เด็กชายนลธวชั    มูลเซอร์ 
61.   เด็กชายอัครวิชญ์   ลิขิตวัฒนวิบูลย์ 
62.   เด็กชายกฤษฏา    แซ่เตื้อง 
63.   เด็กชายธัญบวร    คัมตีเนศ 
64.   เด็กชายน้ าเพชร    ศรีนวลมาก 
65.   เด็กชายชณณดน   พุฒซ้อน 
66.   เด็กชายภูวดล    ปานมา 
67.   เด็กชายศรุต    ศิริทัย 
68.   เด็กชายณัฐกิตติ์    วานชิ 
69.   เด็กชายชิษณุชา    เอ่ียงเทวง 
70.   เด็กชายกิตติภพ    มณีโรศ 
71.   เด็กชายสิทธิชัย    ดธวโศกร 
72.   เด็กชายณัฐนนท์    และสง่า 
73.   เด็กชายภัทรกร    บุญทอง 
74.   เด็กชายภูริต    อินทรพรอุดม 
75.   เด็กชายทิพวัฒน์    สินธุพัฒน์สุข 
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76.   เด็กชายชัยอนันต์   พงนุช 
77.   เด็กชายธนภัทร    หลิ่มจ่าง 
78.   เด็กชายชิษณุพงศ์   แสงวิจิตร์ 
79.   เด็กชายพราหมณ์กริช   ธนาวรรษชล 
80.   เด็กชายทรงภูมิ    ภูมิเจริญ 
81.   เด็กชายภัศพล    สมเนตร 
82.   เด็กชายทรงวุฒิ    หนูอ้น 
83.   เด็กชายนันทวัฒน์   บุญรอด 
84.   เด็กชายณัฐรัตน์    สิวรวรรณวงศ ์
85.   เด็กชายพงษพ์ิษณุ   จิตตสงัด 
86.   เด็กชายเจตสุพัฒน์   ขวบสันเที๊ยะ 
87.   เด็กชายธนกฤต    เอียการนา 
88.   เด็กชายสุรพร    คงวุฒิ 
89.   เด็กชายอภิเชษฐ    ประเจริญ 
90.   เด็กชายคุณานนท์   ละวรรณวงศ์ 
91.   เด็กชายธรรมรงค์   ศรีโอกาส 
92.   เด็กชายรัชพล    มิตรดี 
93.   เด็กชายชนาธิป    นาวิถ ี
94.   เด็กชายรวิศุทธ์    มิรินทร์ 
95.   เด็กชายธนากร    งามคณะ 
96.   เด็กชายวรวุฒ ิ   จันทะวงศ ์
97.   เด็กชายธนบดี    สุภมานพ 
98.   เด็กชายณัฐกฤต    ธรรมจักร 
99.      เด็กชายอภิธันย์    พัฒนวราสถิตย์ 
100. เด็กชายจักรวรรดิ์   สุขัง 
101. เด็กชายกิติรุจ    เพ็ชรทอง 
102. เด็กชายจักรรินทร์   คงคูณ 
103. เด็กชายธนบัตร    มาตย์วังแสง 
104. เด็กชายธนหัต    วังวร 
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105. เด็กชายภากร    พึ่งตา 
106. เด็กชายนครินทร์   กองทรัพย์ 
107. เด็กชายวาริส    ชูทอง 
108. เด็กชายวรชษิณ์    พ้นภัยพาล 
109. เด็กชายเอกภพ    จอกแก้ว 
110. เด็กชายกิฤตภาส   เอ่ียมใหญ่ 
111. เด็กชายกุลภัทร    เพชรเขียว 
112. เด็กชายพลทกาญจน์   บ่งศรี 
113. เด็กชายอนุวัฒน์    เฉยกจ่าง 
114. เด็กชายกฤติพงศ์   ผาตินรเวพ 
115. เด็กชายเดชธนากร   ตรีชา 
116. เด็กชายพลท    สงวนรัตน์ 
117. เด็กชายชนะชัย    มนัสสา 
118. เด็กชายรชต    จันทร์เหลา 
119. เด็กชายพีระพงศ์   เทพารักษ ์
120. เด็กชายศราวธุ    ศรีสุข 
121. เด็กชายศุภวิชญ์    ห้าหยัง 
122. เด็กชายภาณุวัฒน์   บัวโค้ง 
123. เด็กชายพัฒนายุ    เนื้อทอง 
124. เด็กชายจิรภัทร    ป่าชัย 
125. เด็กชายปกป้อง    เมฆหมอก 
126. เด็กชายเศรษฐศาสตร์   ไชยวงศา 
127. เด็กชายอารยะ    ไตลังคะ 
128. เด็กชายนครินทร์   มณีขวัญ 
129. เด็กชายอามาน    โหดหมาน 
130. เด็กชายธนาทรัพย์   จั่นเสก 
131. เด็กชายชัยพล    คนซื่อ 
132. เด็กชายปาณวัตร   เส 
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133. เด็กชายธิปไตย    กอสันเทียะ 
134. เด็กชายสวัสดพิงศ์   เฉพาะตน 
135. เด็กชายสุรศักดิ์    แสงแดง 
136. เด็กชายอิทธิชัย    ใจก๋ง 
137. เด็กชายศิริศักดิ์    แสนหนวด 
138. เด็กชายนรภัทร    ผลคิด 
139. เด็กชายสิทธิชัย    หาญประเทศ 
140. เด็กชายพัชรพล    ชะวีวัฒน์ 
141. เด็กชายชัยวัฒน์    เจนการวิชน ์
142. เด็กชายนิธิศ    พรหมจักร 
143. เด็กชายวริสธินันธ์   หนูทอง 
144. เด็กชายรัชชานนท์   ทัพสุริน 
145. เด็กชายพัทธพล    ประสพกลิ่น 
146. เด็กชายก้องเกียรติ   ไกรวิทย์วัฒนะ 
147. เด็กชายอาทิตย์    พัวพงศธร 
148. เด็กชายศุภกฤต    จิตรสมฤทัยกุล 
149. เด็กชายพรอนันต์   ชนะภูมิ 
150. เด็กชายนนทกร    อรุณาศงสิริ 
151. เด็กชายธนภัทร    คีร ี
152. เด็กชายภาคภูมิ    มะโนมัย 
153. เด็กชายภากร    ตันรุ่งเรื่อง 
154. เด็กชายแดนไทย   นิตุธร 
155. เด็กชายกันตพัฒน์   วสุพัฒนเกียรติ 
156. เด็กชายกตัญญู    แสงอาวุธ 
157. เด็กชายอิศรพงศ์   สระด ี
158. เด็กชายณัฐชานนท์   นิเงาะ 
159. เด็กชายศุภโชค    ก้องเสียง 
160. เด็กชายกาจบัณฑิต   ศุภนาคร 
161. เด็กชายกานต์    ก้อบคาถี 
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162. เด็กชายพสธร    กองหิน 
163. เด็กชายธนวัฒน์    คีร ี
164. เด็กชายภูบดี    อ้อนชัยภูมิ 
165. เด็กชายพุฒิพัฒน ์  ศรีชาลีสิน 
166. เด็กชายกิตตินันท์   บุญสิงห์ 
167. เด็กชายฐาปกรณ์   ชื่นแพร 
168. เด็กชายเจตพัฒน์   เพิ่มพูล 
169. เด็กชายณัฐชัย    ฤทธิวงค์ 
170. เด็กชายภูชิส    สีหาราช 
171. เด็กชายปรวีร์    เรียนจันทร์ 
172. เด็กชายกิตติธร    เปี่ยมทอง 
173. เด็กชายอเล็กซ์ซานเดอร์   สค๊อคลอฟ 
174. เด็กชายธีรวัฒน ์   วงค์ไท 
175. เด็กชายวัชรากร    ยะคะเรศ 
176. เด็กชายศิวกรณ์    ใจแก้ว 
177. เด็กชายกฤษดา    บุญมีชัย 
178. เด็กชายภูธเนศ    นวลยี ่
179. เด็กชายกรวิชญ์    เลิศปิยะ 
180. เด็กชายภูสิทติ    พัฒเพ็ง 
181. เด็กชายคริสเตียน   บอส 
182. เด็กชายธนวัฒน์    อัศวนรมิตร 
183. เด็กชายธันยบูรณ์   อุทิศานนท์ 
184. เด็กชายภวัต    รื่นนุสาน 
185. เด็กชายวิศรุต    มณีศรีรัษฐ์ 
186. เด็กชายชิษณุ    จิตชินคุณาวงศ์ 
187. เด็กชายนิรัตน์    นพคุณ 
188. เด็กชายกฤตณัฐ    สีสวท 
189. เด็กชายจิรพัฒน์    คชรัตน์ 
190. เด็กชายปัญญากร   จันทรา 
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191. เด็กชายกองทัพ    กล่ าสกุล 
192. เด็กชายณัฐวุฒิ    อินชลบ 
193. เด็กชายรัฐกฤษฏ์ิ   ชุ่มวาร ี
194. เด็กชายธนพัต    จันดี 
195. เด็กชายณภัทร    ตั้งธนาพลกุล 
196. เด็กชายอภิเชฐ    ราญมีชัย 
197. เด็กชายภราดร    ดีหนองแวง 
198. เด็กชายยุวรมินทร์   สุภาพร 
199. เด็กชายมิตรภาพ   เรียบร้อย 
200. เด็กชายศรุต    บุหลัน 
201. เด็กชายคณพศ    อินพุ่มรัต 
202. เด็กชายนัตรติพล   ทิพย์สุววรณ 
203. เด็กชายอรรคพล   หงส์ทอง 
204. เด็กชายณภัทร    สุขจันทร์นิมิต 
205. เด็กชายธัญชนก    ตันเจริญ 
206. เด็กชายจักรภัทร   เดชมา 
207. เด็กชายคเณศญ์    สินโพธิ ์
208. เด็กชายธีรภัทร์    บุญลอย 
209. เด็กชายสรัญญ์รักษ์   เทอดไทย 
210. เด็กชายเสกสรรศ์   ภูตาศรี 
211. เด็กชายนนทนันท์   โสภาค า 
212. เด็กชายสิทธิพงษ์   มีหอม 
213. เด็กชายวีรภัทร    มีทรัพย์ 
214. เด็กชายธนกร    นิ่มโอษฐ 
215. เด็กชายคุณภัทร    ศรีทองแช่ม 
216. เด็กชายภาณุพงษ์   ทองคงหาญ 
217. เด็กชายณัฐกิตติ์    ทองเกษร 
218. เด็กชายสิทธินนท์   วิเศษ 

 

 

/219. เด็กชายรัชชานนท์..... 
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219. เด็กชายรัชชานนท์   แก้วยุดทา 
220. เด็กชายกุลพิเชษฐ์   ชาวเมือง 
221. เด็กชายธีรภัทร์    ทันกลาง 
222. เด็กชายจุฑาภัทร   ลาวลัย ์
223. เด็กชายปิยะทัศน์   เรืองพุด 
224. เด็กชายภูริช    สีหาราช 
225. เด็กชายณรัณ    อภิบปุญญา 
226. เด็กชายต้นข้าว    แสงสุวรรณ 
227. เด็กชายสิริวรรธน์   บุม ี
228. เด็กชายสมศักดิ์    สิงภัยสาร 
229. เด็กชายวุฒิวัฒน์    ทุ่งค า 
230. เด็กชายกานต์นภัส   ชารพีร 
231. เด็กชายชญานนท์   วรรณพัฒน ์
232. เด็กชายนิพนธ์    อนันตบุตร 
233. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   สันทร์สุวรรณ 
234. เด็กชายนิพพชิฌน์   พัวพันประสงค์  

 

   ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อท าการคัดเลือกรอบที่สอง ในวันเสาร์ที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

   โดยเตรียมเอกสารหลักฐานมาด้วย ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ใบ  
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

    

 

 

         

    

  



 


