
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนวดัถำ้ปลาวทิยาคม  จงัหวดัเชยีงราย 
เรือ่ง   ประกาศหอ้งเรยีนพรอ้มเลขประจำตวันกัเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 

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

 ด้วยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ได้ดำเนินการรับรายงานตัวและ
มอบต ั วน ั ก เ ร ี ยน  เพ ื ่ อ เข ้ า เ ร ี ยน ในระด ับช ั ้ นม ั ธยมศ ึ กษาปี ที่   ๑   และม ั ธยมศ ึ กษาปี ที่   ๔                                         
โรงเร ียนว ัดถ ้ำปลาวิทยาคม  ประจำปีการศึกษา  2565  เม ื ่อว ันที ่   2  เมษายน  2565  บ ัดนี้                     
การดำเนินการรับรายงานตัวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมจึงขอประกาศห้องเรียน
พร้อมเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ตามรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

 
(นายเกียรติชัย   ยานะรังษี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศรายชือ่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑/๑ 

โรงเรียนวดัถ้ำปลาวทิยาคม   ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖5 
 

เลขที ่ รหสันักเรยีน คำนำหน้า  ชือ่ - สกลุ 
1 3895 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ แซ่จัง 
2 3896 เด็กชาย จตุพักต์ แสงจันทร์ 
3 3897 เด็กชาย ชวกร แซ่ฝู 
4 3898 เด็กชาย ฑัญย์ฑาดา ป้อสีลา 
5 3899 เด็กชาย ณัฐนัย ไอ่แสง 
6 3900 เด็กชาย ธวัชชัย แซ่วื้อ 
7 3901 เด็กชาย ธิติสรรค์ กันทะวัง 
8 3902 เด็กชาย นวพล ใจยะหล้า 
9 3903 เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน 

10 3904 เด็กชาย ภูวนัย จันทาพูน 
11 3905 เด็กชาย วัทวัส คำมา 
12 3906 เด็กชาย ศตคุณ สมยศ 
13 3907 เด็กชาย สุทิน แซ่ลี้ 
14 3908 เด็กชาย สุเทพ ศรีสุกานต์ 
15 3909 เด็กชาย อาทิตย์ เยอหมื่อกู่ 
16 3910 เด็กชาย อาหมิง แซ่หยาง 
17 3911 เด็กชาย อาหมื่อ แยเมียง 
18 3912 เด็กหญิง กมลรัตน์ จันทร์โท 
19 3913 เด็กหญิง กันยา แซ่ถัง 
20 3914 เด็กหญิง ชดารัตน์ แก้วรินทร์ 
21 3915 เด็กหญิง ฐิติกา    มาตย์วิเศษ 
22 3916 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ภู่สกุล 
23 3917 เด็กหญิง ดาวละออ สิงห์คำ 
24 3918 นางสาว นฤมล ขันทอง 
25 3919 เด็กหญิง บูบา มาเยอะ 
26 3920 เด็กหญิง ปรายรุ้ง มูเซอร์ 
27 3921 เด็กหญิง พรรัมภา กันทะวงค์ 
28 3922 เด็กหญิง ฟ้าใหม่ คำแก้ว 
29 3923 เด็กหญิง มะลิ ปอล ู
30 3924 เด็กหญิง วิไลลักษณ์   แลแชก ู
31 3925 เด็กหญิง สรัลนุช แซ่ย่าง 
32 3926 เด็กหญิง อัครมณี แซ่หลี่ 
33 3927 เด็กหญิง ไอซ์ แซ่ย่าง 

 
 
 
 



 
 

ประกาศรายชือ่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑/๒ 
โรงเรียนวดัถ้ำปลาวทิยาคม   ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖5 

 
เลขที ่ รหสันักเรยีน คำนำหน้า  ชือ่ - สกลุ 

1 3928 เด็กชาย กิตติภูมิ ใหม่วงค์ 
2 3929 เด็กชาย จันทร์ทิพย์ แสงจื้น 
3 3930 เด็กชาย จาว่า แซ่จาง 
4 3931 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ แก้วใจ 
5 3932 เด็กชาย ตุลา แลเชอ 
6 3933 เด็กชาย ทัชชกร ชื่นศรีอนันต์ 
7 3934 เด็กชาย ธนพล ไชยวงค ์
8 3935 เด็กชาย ธนากร สมบุญ 
9 3936 เด็กชาย นิติธร เชอฆ้อง 

10 3937 เด็กชาย นิรุต หมอโป๊ะกู่ 
11 3938 เด็กชาย ยุทธการ บ้านทุ่ง 
12 3939 เด็กชาย วิชิต แซ่ลี้ 
13 3940 เด็กชาย สมเดช เวยหล่อง 
14 3941 เด็กชาย สมบูรณ์ แสงคำ 
15 3942 เด็กชาย สิริไพบูลย์ โห้งวิชัย 
16 3943 เด็กชาย อภิสิทธิ์   แซ่จาง 
17 3944 เด็กชาย อาฝู มาเยอะ 
18 3945 เด็กชาย อาโย โวยแม 
19 3946 เด็กหญิง กัญญา เชอหมื่อ 
20 3947 เด็กหญิง กัลยา หมอแล 
21 3948 เด็กหญิง ชบา มอแลกู่ 
22 3949 เด็กหญิง ณัฐิดา กิตติยาภิวัฒอมร 
23 3950 เด็กหญิง นภาลัย วงศ์ชัย 
24 3951 เด็กหญิง น้ำฝน คำใส 
25 3952 เด็กหญิง นิดา ลาหู่ 
26 3953 เด็กหญิง นุชสรา สุขเสริม 
27 3954 เด็กหญิง ปานวาด ศรีเกษม 
28 3955 เด็กหญิง พร แซ่เปา 
29 3956 เด็กหญิง พลอย นาคำ 
30 3957 เด็กหญิง พัทยา แซ่ว่าง 
31 3958 เด็กหญิง เมษา ศรีสุกานต์ 
32 3959 เด็กหญิง สุภาพร ประทุม 
33 3960 เด็กหญิง แสงแก้ว อินละวงศ์ 
34 3961 เด็กหญิง หอม จอมพร 

 
 



 
 
 

ประกาศรายชือ่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 
โรงเรียนวดัถ้ำปลาวทิยาคม   ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖5 

 
เลขที ่ รหสันักเรยีน คำนำหน้า  ชือ่ - สกลุ แผนการเรยีน 

1 3962 นาย กรินทร์ คำแสง ศิลป์ - ภาษาจีน 
2 3584 นาย กฤษดา  ยาม ี ศิลป์ - กีฬา 
3 3963 นาย ขจรศักดิ์ แซ่จาง ศิลป์ - ภาษาจีน 
4 3649 นาย จาเป่า แซ่เชอ ศิลป์ - ภาษาจีน 
5 3588 นาย ไตรภพ ลามือกู่ ศิลป์ - กีฬา 
6 3503 นาย ธีรวัฒน ์ กันเเก้ว ศิลป์ - ทั่วไป 
7 3592 นาย นันทวัฒน์ เขื่อนคำแสน ศิลป์ - ทั่วไป 
8 3964 นาย วีรภัทร แซ่โล่ง ศิลป์ - กีฬา 
9 3965 นาย สมชาย มาเยอะ ศิลป์ - กีฬา 

10 3966 นาย อภิชาติ ราชธานี ศิลป์ - ทั่วไป 
11 3967 นาย อรุณ ปอล ู วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
12 3632 นาย อาสุ่ม มาเยอะ ศิลป์ - ภาษาจีน 
13 3604 นางสาว ณัฐฐาพร ไชยลังกา ศิลป์ - ภาษาจีน 
14 3634 นางสาว นวลฟอง เสาร์คำนวล วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
15 3636 นางสาว บุษบา อาบ่า วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
16 3637 นางสาว พรชนก กันทะ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
17 3640 นางสาว ภัณฑิรา ธิติปัญญาโชติ ศิลป์ - ภาษาจีน 
18 3641 นางสาว มนัสพร แซ่ฮ่วง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
19 3877 นางสาว วิชิตา ศิริชาติ ศิลป์ - ภาษาจีน 
20 3646 นางสาว วีรดา ติ๊บปะละ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
21 3680 นางสาว สุภาวด ี ชัยยะปะปัง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
22 3691 นางสาว หอมนวล บุญมา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


