
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
เรื่องรายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  

 ตามท่ีโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประจ าปีการศึกษา 
2565 และด าเนินการรับมอบตัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ปีการศึกษา 2565 
ที ่ ชื่อ - สกุล ที ่ ชื่อ - สกุล 
1 เด็กชายพีรพัฒน์  เพราแก้ว 21 เด็กชายอรรตพล  บุญพัฒน์ 
2 เด็กชายวายุพัฒน์  ราชคต 22 เด็กหญิงปฐพร   กลับวิหค 
3 เด็กชายธนันธร  อินทนะ 23 เด็กหญิงญาดา  สุริวงศ์ 
4 เด็กชายอนาวิน  ศรีสุข 24 เด็กหญิงอิลมี  บุหลัน 
5 เด็กชายศรันย์  หมันหลิน 25 เด็กหญิงปุณยวีร์  พราหมณ์น้อย 
6 เด็กชายชิติพัทธ์  อินทร์สม 26 เด็กหญิงอุมาพร  แดงสุภา 
7 เด็กชายรชต  เพชรมณี 27 เด็กหญิงปณิตา  เทียนมาลี 
8 เด็กชายธีทัศน์  พิมลศรี 28 เด็กหญิงจันทกานต์  โอนาค 
9 เด็กชายณัฐพงษ์  พัฒน์แช่ม 29 เด็กหญิงชนิกานต์  โอนาค 

10 เด็กชายกรณ์  กิ่งจันทร์ 30 เด็กหญิงกัลประพฤกษ์  พุฒิด า 
11 เด็กชายวรวุฒิ  หมั่นแค้น 31 เด็กหญิงภาวิตา  รุ่งราวี 
12 เด็กชายเมธัส  เพชรมณี 32 เด็กหญิงเกวลิน  จันบัว 
13 เด็กชายปัณณพัฒน์  ถนอมญาติ 33 เด็กหญิงอรจิรา  สวนดี 
14 เด็กชายอติเทพ  เพชรสุวรรณ 34 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรหมศรีแก้ว 
15 เด็กชายทศวัชร  ชัยรัตน์ 35 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขกลิ่น 
16 เด็กหญิงพัชราพร จันทนานนท์ 36 เด็กหญิงยุพาวรรณ  วิเชียร 
17 เด็กชายศรายุทธ  เพชรรอด 37 เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  พงค์สุวรรณ์ 
18 เด็กชายอนุชิต  โต๊ะหลี 38 เด็กหญิงธัญญกัญย์  สุวรรณพันธ์ 
19 เด็กชายวุฒินันท์  แฝงอ้อม 39 เด็กหญิงพิชญา  สินพิทักษ์ 
20 เด็กชายธาวิณ  ทิพย์ประพัทธ์กุล 40 เด็กหญิงนันทกานต์  เอี่ยมยอด 

 

 



 

 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  ปีการศึกษา 2565 
ที ่ ชื่อ - สกุล ที ่ ชื่อ - สกุล 
1 เด็กชายกฤติพรรชน์   สังสวัสดิ์ 21 เด็กชายอรรถพัน  ถาวรพร 
2 เด็กชายวีรกิตติ์  โทะเตรียะ 22 เด็กชายธีรเดช  การะพิทักษ์ 
3 เด็กชายติณณภพ อ่อนละมุน 23 เด็กชายธีรวัฒน์  ช่วยเหลื่อม 
4 เด็กชายกรวิชญ์  ทองพูน 24 เด็กชายพิพัฒน์พล  ทับทิม 
5 เด็กชายสิริชัย  กองมณี 25 เด็กชายอภิสิทธิ์  โต๊ะหลาง 
6 เด็กชายธนพัฒน์  ภูมิแก้ว 26 เด็กชายภูธฤทธิ์  จันทร์พูน 
7 เด็กชายถิรวุฒิ  ชุมวระ 27 เด็กชายแจ็คพอร์ต  แก้วเจริญ 
8 เด็กชายธารทอง  แก้วแป้น 28 เด็กชายพีระชัย  โพขมาย 
9 เด็กชายกฤติน  สนอยู่ 29 เด็กชายนวพรรษ  หวันอะดาม 

10 เด็กชายวราวุฒ  คุระโพน 30 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  วัฒนกูล 
11 เด็กชายอรรถสิทธิ์  รอดสั้น 31 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุหงอ 
12 เด็กชายอนาวิน  เพชรชู 32 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานซัง 
13 เด็กชายศรนรินทร์  ทองปาน 33 เด็กหญิงปิยณัฐ  หมื่นระย้า 
14 เด็กชายสุธี  มาน้อย 34 เด็กหญิงสาวิตรี  ราชพิบูลย์ 
15 เด็กชายณัฐพงศ์  กรดเสน 35 เด็กหญิงอาริยา  สนอยู่ 
16 เด็กชายธนวิชญ์  คงศิริ 36 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทอง 
17 เด็กชายสิทธิชัย  เรืองอุทัย 37 เด็กหญิงอรอุมา  แดงสุภา 
18 เด็กชายณัฐชา  ภักดี 38 เด็กหญิงฟาฮานา  โต๊ะสอีด 
19 เด็กชายคีตภัคร  อ่อนมาก 39 เด็กหญิงเหมือนฝัน  กสิคุณ 
20 เด็กชายศุภชัย  จันทร์ล่อง 40 เด็กหญิงเณศรา พยัคฆ์ 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565    
 
    

 

                                         
                                             (นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 


