
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรยีนวดัถำ้ปลาวทิยาคม  จงัหวดัเชยีงราย 
เรือ่ง   ประกาศรายชือ่นกัเรยีนผู้มสีทิธิเ์ข้าเรยีน  ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 และระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4  

โรงเรียนวดัถ้ำปลาวทิยาคม  ประจำปกีารศึกษา  2565 
----------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน                
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 2565 บัดนีก้ารดำเนินการ
รับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  มีนักเรียนที ่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ผู ้มีสิทธิ ์เข้าเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที ่๔ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที ่๔  
ตรวจสอบรายชื่อและมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ณ หอประชุมดอกเสี้ยวขาว ในวันเสาร์ที่ 2  
เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด
หรือถ้าผลการตรวจสอบ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามที่โรงเรียนกำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเป็นนักเรียน             
ของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
 

(นายเกียรติชัย   ยานะรังษี) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ประกาศรายชือ่นกัเรยีนผู้มสีทิธิเ์ขา้เรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 
            ปกีารศึกษา 2565 โรงเรยีนวดัถำ้ปลาวทิยาคม 

เลขที ่ คำนำหน้า  ชือ่ - สกลุ จบจากสถานศกึษา ระดบัชัน้ 
1 เด็กชาย ไกรวิชญ์ แซ่จัง โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/1 
2 เด็กชาย จตุพักต์ แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 1/1 
3 เด็กชาย ชวกร แซ่ฝู โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/1 
4 เด็กชาย ฑัญย์ฑาดา ป้อสีลา โรงเรียนมานิตวิทยา 1/1 
5 เด็กชาย ณัฐนัย ไอ่แสง โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/1 
6 เด็กชาย ถิรเทพ ณัฐฤทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/1 
7 เด็กชาย ธวัชชัย แซ่วื้อ โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/1 
8 เด็กชาย ธิติสรรค์ กันทะวัง โรงเรียนมานิตวิทยา 1/1 
9 เด็กชาย นวพล ใจยะหล้า โรงเรียนบ้านถ้ำ 1/1 

10 เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/1 
11 เด็กชาย ภิญญ ู บัวเทศ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/1 
12 เด็กชาย ภูวนัย จันทาพูน โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/1 
13 เด็กชาย วัทวัส คำมา โรงเรียนเทศ1(วัดพรหมวิหาร) 1/1 
14 เด็กชาย ศตคุณ สมยศ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/1 
15 เด็กชาย สุทิน แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/1 
16 เด็กชาย สุเทพ ศรีสุกานต์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1/1 
17 เด็กชาย อาทิตย์ เยอหมื่อกู่ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/1 
18 เด็กชาย อาหมิง แซ่หยาง โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/1 
19 เด็กชาย อาหมื่อ แยเมียง โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/1 
20 เด็กหญิง กมลรัตน์ จันทร์โท โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 1/1 
21 เด็กหญิง กันยา แซ่ถัง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1/1 
22 เด็กหญิง ชดารัตน์ แก้วรินทร์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1/1 
23 เด็กหญิง ฐิติกา    มาตย์วิเศษ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/1 
24 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ภู่สกุล โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/1 
25 เด็กหญิง ดาวละออ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/1 
26 นางสาว นฤมล ขันทอง โรงเรียนบ้านสันถนน 1/1 
27 เด็กหญิง บูบา มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/1 
28 เด็กหญิง ปรายรุ้ง มูเซอร์ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/1 
29 เด็กหญิง พรรัมภา กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านถ้ำ 1/1 
30 เด็กหญิง ฟ้าใหม่ คำแก้ว โรงเรียนบ้านถ้ำ 1/1 
31 เด็กหญิง มะลิ ปอล ู โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/1 
32 เด็กหญิง วิไลลักษณ์   แลแชก ู โรงเรียนบ้านแม่คำ ประชานุเคราะห์ 1/1 



33 เด็กหญิง สรัลนุช แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/1 
34 เด็กหญิง อัครมณี แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/1 
35 เด็กหญิง ไอซ์ แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1/1 
36 เด็กชาย กิตติภูมิ ใหม่วงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1/2 
37 เด็กชาย จันทร์ทิพย์ แสงจื้น โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/2 
38 เด็กชาย จาว่า แซ่จาง โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/2 
39 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ แก้วใจ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/2 
40 เด็กชาย ตุลา แลเชอ โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/2 
41 เด็กชาย ทัชชกร ชื่นศรีอนันต์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1/2 
42 เด็กชาย ธนพล ไชยวงค ์ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/2 
43 เด็กชาย ธนากร สมบุญ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/2 
44 เด็กชาย นิติธร เชอฆ้อง โรงเรียนรุ่งนภาเชียงราย 1/2 
45 เด็กชาย นิรุต หมอโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/2 
46 เด็กชาย ยุทธการ บ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/2 
47 เด็กชาย วิชิต แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1/2 
48 เด็กชาย สมเดช เวยหล่อง โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/2 
49 เด็กชาย สมบูรณ์ แสงคำ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/2 
50 เด็กชาย สิริไพบูลย์ โห้งวิชัย โรงเรียนมานิตวิทยา 1/2 
51 เด็กชาย อภิสิทธิ์   แซ่จาง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1/2 
52 เด็กชาย อาฝู มาเยอะ โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/2 
53 เด็กชาย อาโย โวยแม โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/2 
54 เด็กหญิง กัญญา เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/2 
55 เด็กหญิง กัลยา หมอแล โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/2 
56 เด็กหญิง ชบา มอแลกู่ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/2 
57 เด็กหญิง ณัฐิดา กิตติยาภิวัฒอมร โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1/2 
58 เด็กหญิง ดาริน แมแชร์กู่ โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/2 
59 เด็กหญิง นภาลัย วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/2 
60 เด็กหญิง น้ำฝน คำใส โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ช.ด. 1/2 
61 เด็กหญิง นิดา ลาหู่ โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1/2 
62 เด็กหญิง นุชสรา สุขเสริม โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 1/2 
63 เด็กหญิง ปานวาด ศรีเกษม โรงเรียนบ้านถ้ำ 1/2 
64 เด็กหญิง พร แซ่เปา โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1/2 
65 เด็กหญิง พลอย นาคำ โรงเรียนบ้านถ้ำ 1/2 
66 เด็กหญิง เมษา ศรีสุกานต์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1/2 
67 เด็กหญิง สุภาพร ประทุม โรงเรียนบ้านโป่ง 1/2 



68 เด็กหญิง แสงแก้ว อินละวงศ์ โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1/2 
69 เด็กหญิง หอม จอมพร โรงเรียนบ้านถ้ำ 1/2 

               
ประกาศรายชือ่นกัเรียนผูม้สีทิธิเ์ขา้เรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 
            ปกีารศึกษา 2565 โรงเรยีนวดัถำ้ปลาวทิยาคม 

เลขที ่ คำนำหน้า  ชือ่ - สกลุ ระดบัชัน้ แผนการเรยีน หอ้งเรียน 
1 นาย กรินทร์ คำแสง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
2 นาย อรุณ ปอล ู มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
3 นางสาว ธีมาพร พูลสวัสดิ์ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
4 นางสาว นวลฟอง เสาร์คำนวล มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
5 นางสาว พรกมล ติยะกว้าง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
6 นางสาว พรชนก กันทะ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
7 นางสาว พิมพ์ลดา  ติยะกว้าง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
8 นางสาว มนัสพร แซ่ฮ่วง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
9 นางสาว วีรดา ติ๊บปะละ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 

10 นางสาว สุกัญญา กรรมสิทธิ์ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
11 นางสาว สุภาวด ี ชัยยะปะปัง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
12 นางสาว หอมนวล บุญมา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
13 นางสาว บุษบา อาบ่า มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 
14 นาย ธีรวัฒน ์ กันเเก้ว มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ทั่วไป 2 
15 นาย นันทวัฒน์ เขื่อนคำแสน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ทั่วไป 2 
16 นาย อาสุ่ม มาเยอะ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ทั่วไป 2 
17 นางสาว ดาว อ่ินคำ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ทั่วไป 2 
18 นาย ขจรศักดิ์ แซ่จาง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ภาษาจีน 3 
19 นางสาว กาญจนา แซ่วุ่ย มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ภาษาจีน 3 
20 นางสาว เกวลิน เลาหาง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ภาษาจีน 3 
21 นางสาว ณัฐฐาพร ไชยลังกา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ภาษาจีน 3 
22 นางสาว นันทกา กิตติยาภิวัฒอมร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ภาษาจีน 3 
23 นางสาว ภัณฑิรา ธิติปัญญาโชติ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ภาษาจีน 3 
24 นางสาว วิชิตา ศิริชาติ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - ภาษาจีน 3 
25 นาย กฤษดา  ยาม ี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - กีฬา 4 
26 นาย ไตรภพ ลามือกู่ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - กีฬา 4 
27 นาย สมชาย มาเยอะ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - กีฬา 4 
28 นาย รัชพล ลามือกู่ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลป์ - กีฬา 4 

 
 



 
รายละเอียดประกอบการรายงานตวัและมอบตวั 

นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 และ มธัยมศกึษาปทีี ่4 ปกีารศกึษา 2565    
วันเสาร์ ที ่2 เมษายน 2565 ณ หอ้งประชมุดอกเสีย้วขาว โรงเรยีนวดัถำ้ปลาวทิยาคม 

************************************************************************* 
  นักเรียนที ่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที ่ 4  
ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
(โรงเรียนเดิม) พร้อมด้วยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง เพียง 1 คน มาดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว  
โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
1. กำหนดการ   วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 ตามเวลาดังนี้ 

08.00 – 08.45 น นักเรียนและผู้ปกครองรับการคัดกรองที่หน้าประตูโรงเรียน 
     ลงทะเบียนรับเอกสารที่ห้องประชุมดอกเสี้ยวขาว 

08.45 - 09.00 น ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง 
09.00 – 12.00 น นักเรียนและผู้ปกครองดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว ดังนี้ 
     - ส่งใบมอบตัวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 

- ชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
- วัดตัวเพ่ือตัดเสื้อผ้าชุดพ้ืนเมือง และชุดพลศึกษา 

               * หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 
2.  เอกสาร หลักฐานในการมอบตวั 

2.1. ใบมอบตัวการเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 
2.2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ฉบับจริงจากโรงเรียนเดิม   

 2.3. เอกสารหลักฐานของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง  
  (1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน   จำนวน 2 ฉบับ 
  (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ทร.14/1 หรือ ทร.38) จำนวน 2 ฉบับ 

(3)  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  (ทร.14/1 หรือ ทร.38)  จำนวน 1 ฉบับ 
  (4)  สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา (ทร.14/1 หรือ ทร.38)   จำนวน 1 ฉบับ 
  (5)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ทร.14/1 หรือ ทร.38) จำนวน 1 ฉบับ 

           (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)   
  (6)  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา หรือเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
  * หมายเหตุ   นักเรียนและผู้ปกครองต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 



 

 


