
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนวดัถำ้ปลาวทิยาคม  จงัหวดัเชยีงราย 
เรือ่ง   ประกาศหอ้งเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 

โรงเรียนวดัถ้ำปลาวทิยาคม  ประจำปกีารศึกษา  2564 
----------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัว 
นักเรียนเพื ่อเข้าเรียนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และมัธยมศึกษาปีที่  ๔ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม                  
ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บัดนี้การดำเนินการรับรายงานตัวได้ดำเนินการ 
เสร็จสิ ้นแล้ว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมจึงขอประกาศห้องเรียนพร้อมเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  2๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

(นางสาวปทุมรัตน์   คำแสน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศรายชือ่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑/๑ 
โรงเรียนวดัถ้ำปลาวทิยาคม   ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 
เลขที ่ รหสันักเรยีน คำนำหน้า ชือ่-สกลุ 

1 3807 เด็กชาย คมศักดิ์ สุพงษ์ 
2 3808 เด็กชาย จตุพงค์ ทนากร 
3 3809 เด็กชาย จีวร เสียมราย 
4 3810 เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ 
5 3811 เด็กชาย ปุ่น โวยแม 
6 3812 เด็กชาย พีรพัฒน์ ทูเย่ 
7 3813 เด็กชาย ภัทรพล ใหม่ดี 
8 3814 เด็กชาย ศราวุธ เชอมือ 
9 3815 เด็กชาย สมยศ มาเยอะ 

10 3816 เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา 
11 3817 เด็กชาย แสงตะวัน แซ่เติ๋น 
12 3818 เด็กชาย อาเจ่อ โวยแม 
13 3819 เด็กชาย อิทธิกร แซ่ลี 
14 3820 เด็กหญิง กษมา ราศรี 
15 3821 เด็กหญิง กัญจนพร รุ่งพรไพโรจน์ 
16 3822 เด็กหญิง เกศริน ยาวินัน 
17 3823 เด็กหญิง เขมนิจ ลอปิ 
18 3824 นางสาว จันทร์นวล นามแสง 
19 3825 เด็กหญิง จิราภรณ์ ศรีวิชัย 
20 3826 เด็กหญิง ชลิดา นาเหนือ 
21 3827 เด็กหญิง ธิญาดา จิตรหวังโชค 
22 3828 เด็กหญิง นาหวะ สีถุง 
23 3829 เด็กหญิง ภัททิยา ธิติปัญญาโชติ 
24 3830 เด็กหญิง วรัญญา เจนฤทัยกนก 
25 3831 เด็กหญิง วาสนา เชอหมื่อกู่ 
26 3832 เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร 
27 3833 เด็กหญิง สุธิดา ปั้นทับ 
28 3834 เด็กหญิง เสาพอง บุญมา 
29 3835 เด็กหญิง แสง นามแสง 
30 3836 เด็กหญิง อรพิน ยอดสุดใจ 
31 3837 เด็กหญิง อาทิตยา ต่อมใจ 

 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชือ่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑/๒ 
โรงเรียนวดัถ้ำปลาวทิยาคม   ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖4 

 

เลขที ่ รหสันักเรยีน คำนำหน้า ชือ่-สกลุ 
 

1 3838 เด็กชาย ชนาธิป ฉ่ำมณี  

2 3839 เด็กชาย เฑียรฑัญย์ ป้อสีลา  

3 3840 เด็กชาย ต้น นามอุ่น  

4 3841 เด็กชาย ธนาธาร พรหมสุวรรณ  

5 3842 เด็กชาย นครินทร์ อ่ิมใจ  

6 3843 เด็กชาย พีรวัฒน์ พันธ์งาม  

7 3844 เด็กชาย มิ้น จันทร์ต๊ะ  

8 3845 เด็กชาย รัตน์ภูม ิ ขันอุระ  

9 3846 เด็กชาย สมชาย ลอปิ  

10 3847 เด็กชาย สมบูรณ์ วงษา  

11 3848 เด็กชาย สุรัติ สาระสุข  

12 3849 เด็กชาย อ่องทิด ยอดแสง  

13 3850 เด็กชาย อาก่า เบเช  

14 3851 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แลวงค ์  

15 3852 เด็กหญิง กุลิสรา วรเดช  

16 3853 เด็กหญิง แก้ว สือหมื่อ  

17 3854 เด็กหญิง จิรนันท์ เบเซกู่  

18 3855 เด็กหญิง ชญานันท์ รุ่งพรไพโรจน์  

19 3856 เด็กหญิง ชลนิภา ใจจันทรา  

20 3857 เด็กหญิง นารี โวยแม  

21 3858 เด็กหญิง ประกายดาว ชื่นอรุณชัย  

22 3859 เด็กหญิง ยุวดี  เพอเมีย  

23 3860 เด็กหญิง เยหมวย มาเยอะ  

24 3861 เด็กหญิง รุ่งอรุณ เสาแปง  

25 3862 เด็กหญิง วรรณ มาเยอะ  

26 3863 เด็กหญิง วิชุดา เบเซกู  

27 3864 เด็กหญิง สัม นามหนุ่ม  

28 3865 นางสาว สุนิสา แซ่ย่าง  

29 3866 เด็กหญิง โสภา อินต๊ะใหม่  

30 3867 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย เทพชัยวงค์  

31 3868 เด็กหญิง อังคณา หม่อโป๊ะกู่  

 
 
 
 
 



ประกาศรายชือ่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 
โรงเรียนวดัถ้ำปลาวทิยาคม   ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

เลขที ่ รหสันักเรยีน คำนำหน้า  ชือ่ - สกลุ แผนการเรยีน 

1 3460 นาย จารุภัทร์ คำจริง ศิลป์ - ทั่วไป  
2 3462 นาย เตือนสินธิ์ บุญเจริญ ศิลป์ - ทั่วไป  
3 3869 นาย พชรพล ดิลกโชคบำรุง ศิลป์ - ทั่วไป  
4 3870 นาย สมพงษ์ ปอคำ ศิลป์ - ภาษาจีน 
5 3470 นาย สหภพ แสงสว่าง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
6 3472 นาย โสธร แซ่ฟาง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
7 3473 นาย อัครเดช แซ่หวัง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
8 3689 นาย อัศม์เดช แซ่หลี ศิลป์ - ภาษาจีน 
9 3476 นางสาว กัญญาณี นาใจ ศิลป์ - ทั่วไป  

10 3570 นางสาว ฉัตรสุดา วอง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
11 3524 นางสาว ฝนทิพย์ มาเยอะ ศิลป์ - ทั่วไป  
12 3871 นางสาว สุดา พิลโยรฤทธิ์ ศิลป์ - ภาษาจีน 
13 3495 นางสาว แสง คำ ศิลป์ - ภาษาจีน 
14 3480 เด็กหญิง ชลผกา ใจจันทรา ศิลป์ - ทั่วไป  
15 3518 เด็กหญิง นงนุช ชัยวงค ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
16 3489 เด็กหญิง พัณณิตา สนธิภักด ี ศิลป์ - ภาษาจีน 
17 3533 เด็กหญิง สุพรรษา เทพชัยวงค์ ศิลป์ - ทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


