
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพญาไท 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธ์ิเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ) เพิ่มเติม 

ปีการศึกษา 2565  
--------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศโรงเรียนพญาไท ลงวันที ่ 30 ธันวาคม 2564 เร ื ่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน         
ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ) เพิ่มเติม นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าเรียนโดยให้
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 
2565 ดำเนินการ ดังนี้  

1. รายงานตัวและรับเอกสารใบมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. – 
11.00 น. ณ โรงเรียนพญาไท  

2. ผู ้ปกครองนักเรียนมามอบตัวโดยเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัวให้ครบตามที ่ระบุไว้            
ในใบมอบตัวพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. – 11.00 น.     
ณ ลานโดมอเนกประสงค์ เฉพาะผู้ปกครอง 1 คน เท่านั้นโดยไม่ต้องนำนักเรียนมา และขอให้ผู้ปกครอง
ตรวจ ATK ทุกคน โดยแสดงผลการตรวจให้กับทางโรงเรียนพร้อมทั ้งเขียนวันที ่ตรวจ ATK กำกับแล้ว      
นำมาแสดง ณ จุดรายงานตัว (ผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน นับถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 
เวลา 8.00 น.) 

 ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อตรวจสอบรายละเอียดแนบท้ายประกาศด้วยความรอบคอบและ
ดำเนินการตามกำหนดเวลาของโรงเร ียน และทางโรงเร ียนไม่ม ีสถานที ่รองร ับสำหรับการจอดรถ                 
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองกรุณาเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ และแต่งกายด้วยชุดสุภาพ รวมทั้ง  
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน         
อย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

(นางพีรานุช  ไชยพิเดช)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 

 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนทีม่ีสิทธิจ์ับฉลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ) เพิม่เติม 
ปีการศึกษา 2565 

 
ลำดับ ลำดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 001 เด็กหญิงพาขวัญ เทพแสง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 002 เด็กหญิงมณีรัตน์ กลดัสขุใส 
3 003 เด็กหญิงณิชานาฎ แสงบุญ 
4 004 เด็กชายกวินภพ โนนสืบเผ่า 
5 005 เด็กหญิงณิชา เรืองทรัพย์คณา 
6 006 เด็กหญิงพิชญธิดา วิชัย 
7 007 เด็กชายจริทีปต์ ศริิโท 
8 008 เด็กชายจริาวัฒน ์ตระทอง 
9 009 เด็กชายชนาสิน แก้วคง 

10 010 เด็กหญิงนริศรา สาเทศ 
11 011 เด็กชายพูลชัชตินันท์ เกดิพูล 
12 012 เด็กหญิงฐิตินันท์ สินเวช 
13 013 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ หงษ์ทอง 
14 014 เด็กชายแทนตะวัน ศุภดษิฐ์ 
15 015 เด็กชายสิทธินนท ์รุ่นใหม่ 
16 016 เด็กหญิงวรัชยา กระโฮ้  
17 017 เด็กชายรตันภูมิ พฤกธารา 
18 018 เด็กหญิงอธิชา กิตติสัทโธ 
19 019 เด็กหญิงณัชพร จันทนา 
20 020 เด็กหญิงเกสรา ระมดัตน 
21 021 เด็กหญิงกมลเนตร ก่อกศุล 
22 022 เด็กชายศุภวชิญ์ ฤทธิ์บญุ 
23 023 เด็กชาย ภัคพล คุ้มฉายา 
24 024 เด็กชายณัฐทกร จันทร์โส 
25 025 เด็กชายกติติภพ หนานแก้ว 
26 026 เด็กหญิงปุณณดา อัครวโรทัย 
27 027 เด็กหญิงสิริวิภา เปรมปรี 
28 028 เด็กหญิงญาณิศา คำนวณผล 
29 029 เด็กชายวิชชากร บุบผาวาสน์ 
30 030 เด็กชายกติติกวิน สินเขียว 
31 031 เด็กชายณัฐภัทร คำชัย 
32 032 เด็กชายวุฒิศริิ ดารายิ่ง 
33 033 เด็กชายพทุธิดนย ์พันเพง็ 
34 034 เด็กชายกฤษดา โดขุนทด 



ลำดับ ลำดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
35 035 เด็กชายพชรดนัย เพียรชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36 036 เด็กชายอิทธิกร เถียรหนู 
37 037 เด็กหญิงธวัลรตัม์ สยามล 
38 038 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สสุวดโม ้
39 039 เด็กหญิงพราวพรรณ รุ่งโรจน ์
40 040 เด็กชายณัฐพล เทพวงค ์
41 041 เด็กหญิงสรสิชา นำสวัสดิ์ 
42 042 เด็กหญิงสุภัสสรา พูนสิรวินา 
43 043 เด็กหญิงน้ำฝน การะเกษ 
44 044 เด็กชายฉันท์วิทย ์ทิพย์มงคล 
45 045 เด็กชายทศวันณ์ อุปัญญ์ 
46 046 เด็กชายปรเมศวร ์ปานนุกูล 
47 047 เด็กชายฉัตรปรินทร์ สังข์เมือง 
48 048 เด็กชายจริัฎฐ์ธนกรภ์ พรมเนตร์ 
49 049 เด็กชายปรารินทร์กร สอาดนัก 
50 050 เด็กชายวรวัฒน์ บุญทัน 
51 051 เด็กชายปรารถพร อ่อนกลั่น 
52 052 เด็กชายอิฏฐารมณ ์เพชรเส้ง 
53 053 เด็กหญิงณทิญา แก้วบรรจักร 
54 054 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา โคตรนรินทร ์
55 055 เด็กชายชินกฤต เจริญสมัพันธ ์
56 056 เด็กหญิงวดีภัทร อาษา 
57 057 เด็กหญิงภัทร์รว ีชรูัชฏ์ศริิกุล 
58 058 เด็กหญิงอารีรตัน์ ทบธรรม 
59 059 เด็กชายธนทตั วันด ี
60 060 เด็กชายปัณณวิชญ ์บุญเกิด 
61 061 เด็กหญิงอังศุมาลิน ลิ้มดำรงธรรม 
62 062 เด็กชายอานนท ์ปิ่นโต 
 
 
 

 


