
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพญาไท 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธ์ิเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ) เพ่ิมเติม 

ปีการศึกษา 2566  
--------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศโรงเร ียนพญาไท ลงว ันที ่  5 มกราคม 2566 เร ื ่อง การร ับนักเร ียนเข้าเร ียน         
ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ) เพิ่มเติม นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโดยให้
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 
2566 ดำเนินการ ดังนี้ 

1. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว ในวันอาทิตย์ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. 
– 09.30 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนพญาไท  

2. ผู ้ปกครองนักเรียนมามอบตัวโดยเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัวให้ครบตามที ่ระบุไว้           
ในใบมอบตัวพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. – 10.00 น.     
ณ ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนพญาไท โดยไม่ต้องนำนักเรียนมา  

ทางโรงเรียนไม่มีสถานที่รองรับสำหรับการจอดรถขอความร่วมมือจากผู้ปกครองกรุณาเดินทาง            
โดยรถโดยสารสาธารณะ และขอความร่วมมือผู้ปกครองแต่งกายด้วยชุดสุภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ             
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที ่27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2566 
 

 
 

(นางพีรานุช  ไชยพิเดช)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรยีนปกติ 
ปีการศึกษา 2566 (เพิม่เติม) 

 
ลำดับ ลำดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 001 เด็กหญิงพิชญาพร  กันทะเนตร รายงานตัวและ 
รับเอกสารมอบตวั 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 

มีนาคม พ.ศ.2566 
เวลา 08.00 น. – 

09.30 น. 
ณ ลานโดม

อเนกประสงค์ 
โรงเรียนพญาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 002 เด็กชายอิงครตั  สุขใจเจริญเวช 
3 003 เด็กชายวรากร  กลิ่นเกษร 
4 004 เด็กหญิงปทิตตา  แย้มสำรวล 
5 005 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  รินทะรักษ ์
6 006 เด็กชายเจตนิพทัธ์  เลิศนัดณรงค์ 
7 007 เด็กหญิงภัทรรินทร ์ พรหมสุวรรณ 
8 008 เด็กชายรชัพล  จุลกะลพ 
9 009 เด็กหญิงภูรินารา  หวังปญัญา 

10 010 เด็กชายปวรรุจ  เดชอดุม 
11 011 เด็กหญิงสิริธิดา  สามขุนทด 
12 012 เด็กหญิงมนสิชา  สมนาค 
13 013 เด็กชายณัฐพัชร ์ คำณูนธรรม 
14 014 เด็กหญิงกัญญณัฐฐ  เหาะเจิรญสุข 
15 015 เด็กชายคฑาวุธ  เส็งอนนัต์ 
16 016 เด็กชายนนทชา  อารีชาติ 
17 017 เด็กชายวรานนท์  งามเจริญ 
18 018 เด็กชายธณัฏฐ ์ ชื่นชอบ 
19 019 เด็กชายพชรวัฒน ์ แสงเงิน 
20 020 เด็กหญิงเกล้าวาร ี โม้เมอืง 
21 021 เด็กชายวชริกร  ไทรศรีคำ 
22 022 เด็กชายอภิชัย  เขียวสะคู 
23 023 เด็กหญิงมาริสา  มะยุโรวาส 
24 024 เด็กหญิงสุภัสรา  แรคเตอร ์
25 025 เด็กชายจติติพัฒน ์ วงละคร 
26 026 เด็กชายคุณภัทร  เมืองตงั 
27 027 เด็กชายธนบดี  บังสูงเนิน 
28 028 เด็กหญิงธัญญาดา  โพธิท์อง 
29 029 เด็กหญิงอรนลิน  ศรวีันสา 
30 030 เด็กชายณัฐวัฒน ์ สวสัดี 
31 031 เด็กหญิงทิพย์ธารา  สายคำ 
32 032 เด็กชายเปรมชัย  ศิริกา 
33 033 เด็กหญิงพรรวินท์  กรวิศภุเศรษฐ์ 
34 034 เด็กหญิงเมยู 
35 035 เด็กหญิงวาสนา  สุประสทิธิ์วร 



ลำดับ ลำดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
36 036 เด็กหญิงพิมลดา  พิมพ์ศรี รายงานตัวและ     

รับเอกสารมอบตวั 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 

มีนาคม พ.ศ.2566 
เวลา 08.00 น. – 

09.30 น. 
ณ ลานโดม

อเนกประสงค์ 
โรงเรียนพญาไท 

 
 
 
 
 

 

37 037 เด็กหญิงอลินดา  สังข์มงคล 
38 038 เด็กหญิงวรกมล  หนูชนะภัย 
39 039 เด็กชายภูวเดช  สรุิโย 
40 040 เด็กชายกฤชพล  แกว้ดวงแสง 
41 041 เด็กชายธนบดี  นกแก้ว 
42 042 เด็กหญิงรินลดา  บุญถนอม 
43 043 เด็กหญิงบุณยสุดา  กลิ้งโพธิ ์
44 044 เด็กชายบัญญพนต์  ยืนยง 
45 045 เด็กหญิงกมลวรรณ  พยฆัเดช 
46 046 เด็กชายปุญญ์  จันเทรมะ 
47 047 เด็กชายพิสิฐพงษ์  จันทรส์ิงห์ 
48 048 เด็กชายพรีวัส  โพธิ์ละเดา 
49 049 เด็กหญิงธัญธรณ ์ เตียะเพชร 
50 050 เด็กชายภาวัณ  เทียนกระจ่าง 
51 051 เด็กหญิงอิลิญา  กฤษฏิอนันภัท 
52 052 เด็กหญิงกัลยา  มรรคสินธ์ 
53 053 เด็กชายปิยวัชร ์ นันทะสอน 
 


