
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
เรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

  

 อาศัยประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล     
ปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ลงวันที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2564 ความแจ้งแล้วนั้น  แต่เนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่  ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศได้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564  บัดนี้ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้
ด าเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนดังเอกสารแนบท้ายนี้   

 ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  พร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวและ
มอบตัวเข้าศึกษาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  ณ อาคารอเนกพิพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
โดยปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ผู้ที่ไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 ประกาศ ณ  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

       
 

                                         
                                             (นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
เรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

กลุ่มที่ 1 รายงานตัวเวลา 8.30 น. -  9.30 น. 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายกฤติน วงศ์สุวรรณ 25 เด็กหญิงกัญญ์ณณฎัฐ ์ เชื้อบุญม ี
2 เด็กชายกันตพงศ ์เพ็งดี 26 เด็กหญิงกัญญารตัน ์ สมบตัินันท ์
3 เด็กชายจักรพันธ์  สุวรรณมาก 27 เด็กหญิงกุมาร ี พลอยงาม 
4 เด็กชายจิราวัฒน์  ศรีสุข 28 เด็กหญิงขวัญฤดี เจ๊ะยะหลี 
5 เด็กชายชานนท์  ฮันโตน 29 เด็กหญิงเขมิกา  โสะสัน 
6 เด็กชายณัฐกร  ดาวดึงส์ 30 เด็กหญิงจุฑาภรณ ์ พงษ์พานิช 
7 เด็กชายณัฐกรณ์  อินตัน 31 เด็กหญิงชนกนันท์ บุญเดช 
8 เด็กชายทชรพล   บุญญประยรู 32 เด็กหญิงญาณมิญฑน์ พราหมณ์นอ้ย 
9 เด็กชายธนเนกข์ สุขสวัสดิ ์ 33 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฉวบพรหมอินทร์ 
10 เด็กชายธนากร  ดีเสมอ 34 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุลากากร 
11 เด็กชายนภัสกร  ภักดีสุวรรณ์ 35 เด็กหญิงณิชชานันท์ เฟื่องนคร 
12 เด็กชายพงศพัศ เพชรอาวุธ 36 เด็กหญิงนิติกาญจน ์ หนูภิบาล 
13 เด็กชายพัชระ  มะยะเฉียว 37 เด็กหญิงประกายแก้ว ชูทิพย์ 
14 เด็กชายพัสกร  หล่อทองค า 38 เด็กหญิงพรธิศา  ชูเพชร 
15 เด็กชายภูฤทธิ สระแก้ว 39 เด็กหญิงแพรวา  ยงสี 
16 เด็กชายวัชรพล  สมนึก 40 เด็กหญิงฟิตรีญา หมันหลิน 
17 เด็กชายศรุท เนติพัฒน์ 41 เด็กหญิงรวินท์ จ านงค์ศาสตร ์
18 เด็กชายศิวกร   นวลสันต์  42 เด็กหญิงศศิวิมล หะยีการมี 
19 เด็กชายอนุชา บุญเอนก 43 เด็กหญิงสุกันยา ถือทอง 
20 เด็กชายอนุรักษ ์ เข็นขาว 44 เด็กหญิงสุภาพร มีธรรม 
21 เด็กชายอภสิิทธ์ิ  ปลอดสุวรรณ 45 เด็กหญิงอรัญญา  แก้วลาย 
22 เด็กชายเอกนฤน ใจงาม 46 เด็กหญิงอารยา คงเพชร 
23 เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิดี 47 เด็กหญิงไอยริน  เหมประพันธ ์
24 เด็กหญิงกรกนก  เทพนม   

 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 2 รายงานตัวเวลา 9.45 น. -  10.45 น. 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายอิสรา หมื่นระย้า 24 เด็กชายพรรวฎั พันทอง 
2 เด็กชายก่อพงศ์ อินทร์แดง 25 เด็กชายนภสินธ  ทวนคง                                               
3 เด็กชายอรรถพล  สุทธิการ 26 เด็กชายอภิรักษ์  สุขแป้น                                              
4 เด็กชายคุณากร โต๊ะหล ี 27 เด็กชายราชกิจ  กาญจนพันธ ์
5 เด็กชายเตชิน  เสือแก้ว 28 เด็กชายธนรัตน์  หตีอนันต ์
6 เด็กชายภรูิภัทร  ครุฒคง 29 เด็กชายสรัล  วาสนา 
7 เด็กชายอนันดา สุพัฒนกลู 30 เด็กชายนฤเบศวร์ แก้วดาราดา 
8 เด็กชายศิวัช  บุญพัฒน์ 31 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันสอน 
9 เด็กชายปารเมศ พรหมศรีแก้ว 32 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองหัวเตย 
10 เด็กชายธันวา พรหมศรีแก้ว 33 เด็กหญิงต้องรัก  นันทมาศ 
11 เด็กชายรัฐพล  คุ้มภัย 34 เด็กหญิงแพรวา  แก้วชู 
12 เด็กชายวรวุฒิ ฉ้ายเขย 35 เด็กหญิงศศิกานต์ สุวะศร ี
13 เด็กชายชัยกฤต บูหลัง 36 เด็กหญิงพรพนา  แซ่กี ้
14 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์กัน 37 เด็กหญิงพิมลรตัน์ แจ่มประภาพร 
15 เด็กชายวรรณชัย  จันทรลิลา 38 เด็กหญิงกัญญพัชร  คชเดช 
16 เด็กชายณัฐนนท์ พุทธรัตน ์ 39 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญโยวัฒนะ 
17 เด็กชายณัฐวตัร  แสงโสม 40 เด็กหญิงพรทิพย์  หนูใย 
18 เด็กชายวิศวะ  บัวทอง 41 เด็กหญิงอรวรรณ  ชูเพชร 
19 เด็กชายวีระภาพ  สุขเจริญ 42 เด็กหญิงณัฐวดี สงค์ทองแก้ว 
20 เด็กชายปัณณธร  ฉายเฉย 43 เด็กหญิงธนาวรรณ  คงเปีย่ม 
21 เด็กชายณัฐภูมิ  เศวตเวช 44 เด็กหญิงสุธิตา  ทรัพย์รุ่ง 
22 เด็กชายเมทสั  โสมปาน 45 เด็กหญิงอลติา  ทองปาน 
23 เด็กชายวัชระ  ขาวมะล ิ   

 

เอกสารการรายงานตัว  
1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 2 ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่มีชื่อนักเรียน 2 ฉบับ 
๓. ส าเนาหลักฐานการจบชั้น ป. 6 (ปพ.1)  
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

 


