
มัธยมศึกษาปีที� 4  แผนการเรียน วทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม 

จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

1 นางสาว ชลธิชา  สายพนสั เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

2 นางสาว ณฐัวิมล  นายจิ�ง เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

3 นางสาว ปาริชาติ  ติยะ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

4 นางสาว ญาณิศา ศรีพึ�งจั�น บา้นแม่งอนขี� เหลก็

5 นางสาว นํ�าฝน ใคร้เชียงคาํ ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

6 นาย กชกร ตะซ่อง บา้นป่าแดง

7 นางสาว อรทยั ลุงมูล เซนตม์ารีอา แม่สรวย

8 นางสาว นวพร ศรีชยั นวมินทราชูทิศ พายพั

9 นางสาว ธิดา แชมือ บา้นท่ามะแกง

10 นางสาว ธนชัพร คาํแกว้ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

11 เด็กหญิง พชัรินทร์ อินต๊ะ เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

12 นางสาว รัตนกร อายอ เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

13 เด็กหญิง ศิริรัตน์ วงคใ์หญ่ เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

14 เด็กหญิง กลุวดี จอมวรรณ เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

15 เด็กหญิง ธีรดา กรดง เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

16 เด็กหญิง ปานวลยั มณีวรรณ์ สายอกัษร

17 นาย ยทุธพล นามติ�บ บาลีสาธิตศึกษา

18 นางสาว อรรถยา สมศรี บา้นปางตน้เดื�อ

19 นางสาว สุธิดา แสนจนั อนุบาลตบัเต่า(ไคร้สามคัคีวิทยา)

20 นาย ภทัรพงษ์ ลุงป่าง บา้นปางตน้เดื�อ

21 นางสาว กมลวรรณ กนัทะมูล บา้นปางตน้เดื�อ

22 นางสาว รัตนติ์กานต์ แนทู บา้นเมืองงาม

23 นาย ภทัรวธุ วาธง แม่อายวิทยคม

24 นาย ธีรวฒัน์ สมวนัดี แม่อายวิทยคม

25 นาย ธนทตั จนัทนี แม่อายวิทยคม

26 นาย ศิลา พึ�งเมือง แม่อายวิทยคม

27 นางสาว อิงทิรา ตุย้ศรี แม่อายวิทยคม

28 นาย พีรณฐั ยอดแสง แม่อายวิทยคม

29 นางสาว พิมพม์าดา ดานเรือง แม่อายวิทยคม

30 เด็กชาย ธีรภทัร ทองนอ้ย แม่อายวิทยคม

จ่ายเงนิ 770 บาท
ที�

ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม



จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

31 นาย เดชาธร ผอ่งพรรณ์ แม่อายวิทยคม

32 นาย คมภูศิษฐ์ ปฐมพงศเ์กษม แม่อายวิทยคม

33 นางสาว สร้อยคาํ สะมะ แม่อายวิทยคม

34 นางสาว เพญ็นภา ดวงแกว้ แม่อายวิทยคม

35 นางสาว สุรียพ์ร บุญชยั แม่อายวิทยคม

36 นางสาว กติยากร ใจพิแสง แม่อายวิทยคม

37 นาย ซื�อ ลุงซอ แม่อายวิทยคม

38 นางสาว นพรัตน์ ลุงหมั�น แม่อายวิทยคม

39 เด็กหญิง บุษบา สุจ่อง แม่อายวิทยคม

40 นางสาว ณฎัฐช์าภา จนัทร์เพญ็ แม่อายวิทยคม

41 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ ส่างหลู่ แม่อายวิทยคม

42 เด็กหญิง จนัทิรา ดีสุวรรณ์ แม่อายวิทยคม

43 นางสาว พอน สุวรรณ แม่อายวิทยคม

ที�
ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม

จ่ายเงนิ 770 บาท



จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

1 นางสาว รัตนวดี ศรีหลา้ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

2 นางสาว อรภา  จะลอ บา้นป่าก๊อ

3 นาย กฤษฎา  เขียวโฆตร ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

4 นางสาว จิรดา นาวี เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

5 เด็กหญิง สุวนนัท ์ อะจอ บา้นท่ามะแกง

6 เด็กหญิง ณิชกานต์ ตาเปียว บา้นท่ามะแกง

7 นางสาว หนึ�งฤทยั ศรีเรือน บา้นสันตน้หมื�อ

8 เด็กชาย ภูวเนธ แสนผาบรรพต เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

9 นาย อติชาติ ผาบุญ เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

10 เด็กชาย ปิติกร อุปารี เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

11 นาย สุรนณัท์ ลุงซอน บาลีสาธิตศึกษา

12 นาย ยิ�งศกัดิ� นายตาน เชตุพนศึกษา

13 เด็กหญิง พรนภา กลุธนพิพฒัน์ สายอกัษร

14 นางสาว ชลลดา กดตาน เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

15 นางสาว พรพิมล ไทยใหญ่ บา้นปางตน้เดื�อ

16 นาย ปิติกร ใจแกว้ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

17 นาย ดนยั สุขอโณทยั บา้นสุขฤทยั

18 เด็กหญิง เดือนเพญ็ แซ่กบ บา้นสุขฤทยั

19 นาย พิชิต ธิยศ บา้นสุขฤทยั

20 นางสาว กมลวรรณ กนัทะมูล บา้นปางตน้เดื�อ

21 นางสาว สุพตัรา เยอก่อง รังษีวิทยา

22 นางสาว เมทิกา ธรรมศิริ บา้นปางตน้เดื�อ

23 นางสาว สุนิชา ปัญญา บา้นปางตน้เดื�อ

24 นาย สาคเรส แซ่จู ้ บา้นสุขฤทยั

25 นางสาว อติพร แสงแกว้ ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

26 นางสาว รุ่งทิวา บวรขจรไกล บา้นเมืองงาม

27 นางสาว วิไลพร แลแย บา้นสุขฤทยั

28 นางสาว อญัชลี เลายีปา บา้นสุขฤทยั

29 นางสาว ลดัดาวลัย์ ลุงต๊ะ แม่อายวิทยคม

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 แผนการเรียน องักฤษ-จีน  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม 

จ่ายเงนิ 770 บาท
ที�

ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม



30 นางสาว นนัธิรา ปิ� นคาํ แม่อายวิทยคม

จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

31 นางสาว จนัทร์ฟอง แสนนา แม่อายวิทยคม

32 นางสาว วรัญญา ศรีละ แม่อายวิทยคม

33 นางสาว เบญมาศ จอมหาญ แม่อายวิทยคม

34 นางสาว นํ�าฝน ใคร้เชียงคาํ แม่อายวิทยคม

35 นางสาว ศิริกญัญา นามผง แม่อายวิทยคม

36 นางสาว ประภสัสร รอดเมือง แม่อายวิทยคม

37 นางสาว จนัทิมา แสนยา่ง บา้นท่ามะแกง

38 นางสาว ซินอา้ย แซ่ตู้ บา้นสุขฤทยั

39 นางสาว สุทธิดา เยน็เปี� ยะ บา้นสุขฤทยั

40 นางสาว อารียา ตะเฮาะ บา้นสุขฤทยั

41 นาย ปิติกร นาเป็ง บา้นสุขฤทยั

42 นางสาว วรรณวลี วงศส์นิท บา้นสุขฤทยั

43 นางสาว พชัราภรณ์ ชีหมื�อ บา้นสุขฤทยั

44 นางสาว เกวลิน โท่โพ โชติคุณะเกษมบา้นเมืองงาม

45 นางสาว นิยดา เบียผะ บา้นสุขฤทยั

46 นางสาว องักอร์ หลวงหนุ่ม เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

ที�
ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม

จ่ายเงนิ 770 บาท



จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

1 เด็กชาย อธิบ  วงคดี์ รังษีวิทยา

2 เด็กหญิง ศนัสนีย์  ลุงสุ ชุมชนบา้นคาย

3 นางสาว กฤษณา  ปันชยั เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

4 นางสาว คฑามณี  มะลิซอ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

5 นาย ภูเมศ  บวัยนัต์ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

6 เด็กหญิง พรชิตา บุญเรือง ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

7 เด็กหญิง ชมพูนุช ศรีบุญเรือง เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

8 นางสาว สุนิสา ลุงออ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

9 นาย อนุรักษ์ อินต๊ะไหล บา้นป่าแดง

10 นาย พิมพสุ์ธี เนื�อนิ�ม บา้นป่าแดง

11 เด็กหญิง จิรัฐติกาล ศรีคาํวงั ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

12 เด็กหญิง อาทิตยา คลี�เการ ชุมชนบา้นคาย

13 นาย กึม แซมลาย เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

14 เด็กชาย ณฐั วงคใ์หญ่ เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

15 นางสาว กริษฐา ดาราม ฉือจี� เชียงใหม่

16 นางสาว อ่อน จะเสือ บา้นปางตน้เดื�อ

17 นางสาว นภสัรา ใจแกว้ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

18 นางสาว ยพุารัตน์ เรือนคาํ ฉือจี� เชียงใหม่

19 นางสาว ทิพยเ์กสร แลเช่อกู่ บา้นสุขฤทยั

20 นางสาว ติ�บ เมืองงาม บา้นปางตน้เดื�อ

21 นางสาว สุกญัญา วุย้ยือ บา้นสุขฤทยั

22 นางสาว ยลดา ยะวนั บา้นปางตน้เดื�อ

23 เด็กหญิง เกวรินทร์ ทาระศกัดิ� แม่อายวิทยาคม

24 นาย อนุรักษ์ อินต๊ะไหล แม่อายวิทยาคม

25 นาย พิมพสุ์ธี เนื�อนิ�ม แม่อายวิทยาคม

26 นาย ฐานศิลา แสนสุข แม่อายวิทยาคม

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 แผนการเรียน องักฤษ-ฝรั�งเศส  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม 

จ่ายเงนิ 770 บาท
ที�

ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม



27 นาย เจตนิพนัธ์ จนัต๊ะปัน แม่อายวิทยาคม

28 นาย ธนวินท์ สุโกพนัธ์ แม่อายวิทยาคม

29 นาย จิรวฒัน์ ไชยาคาํ แม่อายวิทยาคม

30 นาย อคัรวินท์ บวันวล

จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

1 นาย อดิศกัดิ�  มณีวรรณ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

2 นาย กฤษฎา  เขียวโฆตร ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

3 นางสาว อุบลรัตน์ กาอา้ย ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

4 นางสาว พิมพว์ิภา ยาโน บา้นแม่งอนขี� เหลก็

5

6 เด็กชาย ธนวตัร์ ใจบุญ เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

7 นางสาว ศิริลกัษณ์ แสงทอง เจา้พ่อหลวงอุปถมัท ์9

8 เด็กชาย ชยัวฒัน์ ไทยใหญ่ ฝางธรรมศึกษา

9 เด็กชาย ณฐัวฒัน ์ คาํหมั�น ฝางธรรมศึกษา

10 นางสาว เจณิสตา ปอเยน็ บา้นแม่ปาคี

11 นางสาว ชวลันุช อุแนะ บา้นแม่ปาคี

12 นางสาว ธิดารัตน์ ระดู บา้นแม่ปาคี

13 เด็กหญิง นยันา สามปู่วงค์ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

14 นาย สราวฒิุ อิวแดง ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

15 นางสาว กลุธิดา นายตาล บา้นสุขฤทยั

16 นางสาว จนัทร์สินี อินต๊ะชยั บา้นท่ามะแกง

17 นางสาว ปริณดา จะชี บา้นปางตน้เดื�อ

18 เด็กหญิง อาํไพ จะอือ แม่อายวิทยาคม

19 นางสาว เพชรฉาย ขาวเกิน แม่อายวิทยาคม

20 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุราวธุ แม่อายวิทยาคม

21 เด็กหญิง ยลดา พงษค์าํพนัธ์ แม่อายวิทยาคม

22 นางสาว แสงเฮือน วิ แม่อายวิทยาคม

23 นาย สมศกัดิ� คาํแขก แม่อายวิทยาคม

24 เด็กหญิง จีรนนัท์ เจนแสง แม่อายวิทยาคม

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคม  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม 

จ่ายเงนิ 770 บาท
ที�

ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม



25 เด็กหญิง อรพินท์ เจนแสง แม่อายวิทยาคม

26 นางสาว บูแหยะ มาเยอะ แม่อายวิทยาคม

27 นางสาว พิรัญญา บุญรักษ์ แม่อายวิทยาคม

28 นางสาว กสุุมา ชยัยา แม่อายวิทยาคม

29 เด็กหญิง ดาว ปู่กลม แม่อายวิทยาคม

30 เด็กหญิง ฉนัทิตา เมืองปา แม่อายวิทยาคม

จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

1 นาย จนัทร์  บุญสุข ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

2 นางสาว สุมาลี กยุซือ บา้นป่าแดง

3 นางสาว กาญจนา เตียนวนั เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

4 นางสาว จนัทณี นามติ�บ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

5 นางสาว สุภา นามติ�บ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

6 นางสาว ตาน คาํสน เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

7 นางสาว กญัญารัตน์ สามนวน เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

8 นางสาว คาํหน่อย ลุงซุ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

9 นางสาว หอม ลุงตู้ เพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน)

10 นางสาว ทิพาภรณ์ ลุงจิ�งนะ แม่อายวิทยาคม

11 นางสาว พลอยไพรินทร์ ขาวเถิน แม่อายวิทยคม

12 นางสาว ณฐักานต์ จิ�งนะ แม่อายวิทยคม

13 นางสาว นรมน ใจวรรณ์ แม่อายวิทยคม

14 เด็กหญิง รุจิภาส์ กนัเจริญ แม่อายวิทยาคม

15 เด็กหญิง อินทิรา ชุดเงิน แม่อายวิทยาคม

16 เด็กหญิง มณฑิตา ทรายคาํ แม่อายวิทยาคม

17 เด็กหญิง รมิดา ดวงเลก็ แม่อายวิทยาคม

18 นาย ธีรพงษ์ แซ่เจ๋อ สันติวนา

19 นางสาว ฉนัทิตา เมืองปา แม่อายวิทยาคม

20 นางสาว ศิริกญัญา นามผง แม่อายวิทยามคม

จ่ายเงนิ 770 บาท
ที�

ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 แผนการเรียน ทวศึิกษา  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม 



จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

1 นาย ธญัวฒัน์  สีธิ บา้นแม่งอนขีเหลก็

2 นาย คมชิด ซอหยา่ พระปริยติัธรรมวดัท่าตอน

3 นางสาว วิภาวดี ควรนาํ บา้นปางตน้เดือ

4 นางสาว อมรา ยอดแสงจนัทร์ บา้นปางตน้เดือ

5 นางสาว รัชดา จะแต๋ บา้นป่าแดง

6 เด็กหญิง หมีซา มาเยอะ แม่อายวิทยาคม

7 นาย เสน่ห์ ลุงยุ แม่อายวิทยาคม

8 นาย สุวิชา สุมิน แม่อายวิทยาคม

9 นางสาว รัชดา จะแต๋ แม่อายวิทยาคม

10 เด็กหญิง หมีซา มาเยอะ แม่อายวิทยาคม

11 นาย เสน่ห์ ลุงยุ แม่อายวิทยาคม

12 นาย ธวชัชยั บุญมาก แม่อายวิทยาคม

13 นาย ณฐัวฒิุ เกะโพ โชติคุณะเกษมบา้นเมืองงาม

14 นาย สรศกัดิ� ปานอ้ย บา้นป่าแดง

15 นาย ศาลตราวธุ แอะสัง บา้นป่าแดง

16 นาย สุชาติ โป่ปูน บา้นป่าแดง

17 นาย ปฏิภาณ กาคาํ ไทยรัฐวิทยา12บา้นเอก

นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 แผนการเรียน ดนตรีล้านนา  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม 

จ่ายแล้ว ยังไม่ได้จ่าย

1 นางสาว ดาวภาสุข  ขนัคาํ บา้นป่าก๊อ

จ่ายเงนิ 770 บาท

จ่ายเงนิ 770 บาท

ที�
ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม

นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 แผนการเรียน กฬีา  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม 

ที�
ชื�อ-สกลุ โรงเรียนเดิม



นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1/1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวิทย  

โรงเรียนเดิม

1 1 เด็กชาย สรรเสริญ แสนธะนะ รังษีวทิยา

2 5 เด็กหญิง อาภสัรา  ศิริวรรณ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

3 9 เด็กหญิง มุธิดา เล็กคณา บา้นดง

4 13 เด็กหญิง คาํหอม กอหลิง บา้นดง

5 17 เด็กชาย คมกริช กาวี บา้นสนัป่าเหียว

6 21 เด็กหญิง พมิชนก คาํดี วดัหว้ยนาํเยน็

7 25 เด็กหญิง เงิน ลุงกอน ตชด.ไลออนส์มหาจกัร 8

8 29 เด็กหญิง ชนกานต์ ลุงหลู่ บา้นแม่สาว

9 33 เด็กหญิง นนัทิดา ปากนอ้ย บา้นแม่สาว

10 37 เด็กชาย อรพล กนัทะวงศ์ บา้นแม่สาว

11 41 เด็กหญิง สาลิกา ติยะ บา้นแม่สาว

12 45 เด็กชาย อนุชา ศรีเจริญตา บา้นแม่สาว

13 49 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ทองแปง บา้นแม่สาว

14 53 เด็กชาย เมธสั นายสู่ บา้นแม่สาว

15 57 เด็กชาย ธนกฤต หน่อคาํ บา้นแม่สาว

16 61 เด็กชาย ณัฐรินนัท์ ลาํนวน ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

17 65 เด็กหญิง กํ�า ปากนอ้ย บา้นหนองขีนกยาง

18 69 เด็กหญิง นํ� า ลุงพงษ์ บา้นหนองขีนกยาง

19 73 เด็กชาย ธนชาติ ดิโพธิ� ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

20 77 เด็กชาย ภานุพนัธ์ โตราชสีห์ บา้นฮ่างตาํ

21 81 เด็กหญิง สุนิชญา แสงทอง บา้นฮ่างตาํ

22 85 เด็กชาย แดง ลุงกดั ไทยทนุ บา้นสนัตน้ดู่

23 89 เด็กหญิง ธมลวรรณ รันแกว้ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

24 93 เด็กหญิง อุบล บุญกาํ สายอกัษร

25 97 เด็กหญิง กนิษฐา ดวงเล็ก บา้นหว้ยปู

26 101 เด็กหญิง คาํ จุมเมือง บา้นสนัป่าเหียว

27 105 เด็กชาย แลง จอเมือง บา้นดง

28 109 เด็กหญิง จารุวรรณ นายเฮือง บา้นดง

29 113 เด็กชาย เทวญั วงคล์กัร์ บา้นดอนชยั

30 117 เด็กหญิง อรนุช จะแฮ บา้นดอนชยั

31 121 เด็กชาย คณิน จะจู บา้นดอนชยั

32 125 เด็กหญิง ทบัทิม ลุงติ บา้นหว้ยป่าซาง

33 129 เด็กชาย อาทิตย ์ ลุงทร บา้นหว้ยป่าซาง

34 133 เด็กหญิง หลา้เหยี�ยน ลุงวิ บา้นหว้ยป่าซาง

35 137 เด็กหญิง จินตนา อินตะ๊ เพียงหลวง๑(บา้นท่าตอน)

36 141 เด็กชาย ณฐวฒัน์ แซ่จิน ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

37 145 เด็กหญิง ปาริตา จะฟะ ตชด. ทุติยะโพธิอนุสรณ์

ที�
ชื�อ-สกลุ

ที�เลขที�สมคัร



นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1/2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวิทย  

ที�เลขที�สมคัร โรงเรียนเดิม

1 2 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา  นาเอือง บา้นดง

2 6 เด็กหญิง ศศิวมิล  สิงห์แกว้ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

3 10 เด็กชาย พชิยัยทุธ เผา่สกุลทอง บา้นแม่สาว

4 14 เด็กหญิง นํ� าหวาน ลุงเมีย บา้นดง

5 18 เด็กหญิง กานตธิ์ดา สุธรรม ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

6 22 เด็กหญิง ธญัญารัตน์ กิติวงค์ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

7 26 เด็กหญิง ณิชา รูเมือง ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

8 30 เด็กหญิง พจิิตรตรา นามใจ บา้นแม่สาว

9 34 เด็กหญิง เบญญา รายวงค์ บา้นแม่สาว

10 38 เด็กชาย สุขสนัต์ แสงคาํ บา้นแม่สาว

11 42 เด็กหญิง บวัไล คาํหมนั บา้นแม่สาว

12 46 เด็กชาย ปติพงษ์ กาอา้ย บา้นแม่สาว

13 50 เด็กหญิง วริีนทร์ พนิิจชนะ บา้นแม่สาว

14 54 เด็กชาย อนุรักษณ์ ลุงยี บา้นแม่สาว

15 58 เด็กชาย กริชกร สุภารัตน์ บา้นแม่สาว

16 62 เด็กชาย ธนกฤต เชอมือ บา้นหว้ยศาลา

17 66 เด็กหญิง อนญัญา บุญชยั บา้นหนองขีนกยาง

18 70 เด็กชาย ภานุ บุญคาํ บา้นหนองขีนกยาง

19 74 เด็กชาย นฤเบศ สีดา ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

20 78 เด็กชาย กิตติพชัญ์ แกว้รัตนะ บา้นฮ่างตาํ

21 82 เด็กหญิง กชมน ตะฮ่อ บา้นฮ่างตาํ

22 86 เด็กหญิง กุลทรัพย ์ สกุลเลิศวศิยัศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

23 90 เด็กชาย ภานุพงษ์ ทองดี ไทยทนุ บา้นสนัตน้ดู่

24 94 เด็กชาย จิรเชฐ ใบตนั ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

25 98 เด็กหญิง ประภสัสร ไชยทองสุข บา้นหว้ยปู

26 102 เด็กชาย ไซไซ พา บา้นดง

27 106 เด็กชาย แสงเครือ ปู่ ซู่ บา้นดง

28 110 เด็กชาย ปิยาวชิ สมสอน รังษีวทิยา

29 114 เด็กชาย ทุน ลุงวี บา้นดอนชยั

30 118 เด็กหญิง ดาวเรือง บุญมา บา้นดอนชยั

31 122 เด็กชาย จีรเดช แซ่ลี� หว้ยนาํเยน็

32 126 เด็กชาย เกรียงไกร ลุงตะ๊ บา้นหว้ยป่าซาง

33 130 เด็กชาย ธวัชชยั ลุงกอ บา้นหว้ยป่าซาง

34 134 เด็กชาย หม่อง นายตะ๊ บา้นสนัป่าเหียว

35 138 เด็กหญิง เสาวนีย ์ นามหน่อ ไทยทนุ บา้นสนัตน้ดู่

ที�
ชื�อ-สกลุ



36 142 เด็กหญิง จิรภิญญา จนัธิมา เพียงหลวง๑(บา้นท่าตอน)

37 146 เด็กหญิง มอญแสง ละอู ประพนัธ์ - อารีย ์หงษส์กุล

นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1/3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวิทย  

ที�เลขที�สมคัร โรงเรียนเดิม

1 3 เด็กหญิง กชกร  ทองขาว ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

2 7 เด็กหญิง ลีหลิ�น  โก วดัหว้ยนาํเยน็

3 11 เด็กชาย ฉลองราช เรือนมณี บา้นสนัป่าเหียว

4 15 เด็กหญิง ณัฏฐากรณ์ ทอนสวา่ง ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

5 19 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ดวงเขียว บา้นดง

6 23 เด็กหญิง กนัยรัตน์ อะจอ บา้นหว้ยศาลา

7 27 เด็กชาย ทบทวี ลุงทร บา้นแม่สาว

8 31 เด็กหญิง วรกลม ใส่ใจ บา้นแม่สาว

9 35 เด็กหญิง เสาวลกัษณ์ ดวดไธสง บา้นแม่สาว

10 39 เด็กหญิง อรปรียา มะโนนอ้ม บา้นแม่สาว

11 43 เด็กหญิง จรรยพร ดวงสนม บา้นแม่สาว

12 47 เด็กชาย วรีภฏั ออ้นเรือน บา้นแม่สาว

13 51 เด็กหญิง ราชพฤกษ์ แซมื�อ บา้นหว้ยศาลา

14 55 เด็กชาย ภิเดช บุญเกิด บา้นแม่สาว

15 59 เด็กหญิง พรสวรรค์ บงกชศรีพน บา้นแม่สาว

16 63 เด็กชาย เด่นภูมิ ตาเห่อ บา้นหว้ยศาลา

17 67 เด็กหญิง ชญาดา กนัทะวงค์ บา้นหนองขีนกยาง

18 71 เด็กชาย อภิชาต ตะเปียว บา้นหว้ยศาลา

19 75 เด็กหญิง กชกร ปู่ ยอ ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

20 79 เด็กชาย สิรภทัร ญานะรินทร์ บา้นฮ่างตาํ

21 83 เด็กชาย ธีรยทุธ์ จะสือ ป.พ.อ.

22 87 เด็กหญิง ละ วชิา บา้นสนัป่าเหียว

23 91 เด็กชาย จิรพนธ์ ลุงก่าวิ ไทยทนุ บา้นสนัตน้ดู่

24 95 เด็กหญิง ปิยะนนัท์ คาํวงั สายอกัษร

25 99 เด็กชาย กรรชยั ตาทิพย์ บา้นหว้ยปู

26 103 เด็กชาย จ่ามอู เซียมลาย บา้นดง

27 107 เด็กหญิง กรเครือ ลุงกอน บา้นดง

28 111 เด็กชาย อุดม ไพศาลฤทธิ� บา้นดอนชยั

29 115 เด็กชาย กนัตพล ศรีวริะ บา้นดอนชยั

30 119 เด็กหญิง นํ� าเพชร คาํทราย บา้นดอนชยั

31 123 เด็กหญิง สุพตัรา สายคาํ บา้นหว้ยป่าซาง

32 127 เด็กหญิง กรรณิกา จายเริญ บา้นหว้ยป่าซาง

33 131 เด็กหญิง สมบูรณ์ ลุงผอย บา้นหว้ยป่าซาง

34 135 เด็กหญิง จารุพรรธน์ นามคาํ เจา้พอ่หลวงอุปภมัภ9์

ที�
ชื�อ-สกลุ



35 139 เด็กหญิง กลัยา ลุงตะ หนองขีนกยาง

36 143 เด็กหญิง ศศิวมิล จองหม่อง เพียงหลวง๑(บา้นท่าตอน)

37 147 เด็กชาย คุณ ปางนอ้ย บา้นดง

นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1/4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่อายวิทย  

ที�เลขที�สมคัร โรงเรียนเดิม

1 4 เด็กหญิง อริษรา  ศิริวรรณ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

2 8 เด็กหญิง ธีรพร  บุญมา ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

3 12 เด็กชาย อภิวฒัน์ ทองรัตน์ สายอกัษร

4 16 เด็กหญิง บงัอร ซอหริง บา้นดง

5 20 เด็กหญิง ภทัติกาญจน์ อุ่นคาํ ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

6 24 เด็กหญิง พชัรพร อะจอ บา้นหว้ยศาลา

7 28 เด็กชาย ธีรภทัร ผลวจิยั บา้นแม่สาว

8 32 เด็กหญิง อิสรีย ์ ทองปัน บา้นแม่สาว

9 36 เด็กชาย สุธี สายเครือง บา้นแม่สาว

10 40 เด็กหญิง อาทิตยา ไทยใหญ่ บา้นแม่สาว

11 44 เด็กหญิง ธญัรัตน์ ศรีทอง บา้นแม่สาว

12 48 เด็กหญิง คาํแดง ปู่ ยุน้ บา้นแม่สาว

13 52 เด็กหญิง อรทยั อะจอ บา้นหว้ยศาลา

14 56 เด็กชาย จิตติ เรือนเงิน บา้นแม่สาว

15 60 เด็กหญิง อติชา มะลิสาร ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

16 64 เด็กหญิง ซิน เซียมลาย บา้นดง

17 68 เด็กหญิง รจนา สู่หยา่ บา้นหนองขีนกยาง

18 72 เด็กชาย เด่นภูมิ นายนวล ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

19 76 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ อินตายวง ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

20 80 เด็กหญิง จรีย ์ ลุงคาํ บา้นฮ่างตาํ

21 84 เด็กหญิง ศิรภทัรสร โมกศิริ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

22 88 เด็กหญิง ภชัชา จะทอ ประพนัธ์ - อารีย ์หงษส์กุล

23 92 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุญเกิด ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

24 96 เด็กหญิง สุคนธวา มายาต๋า บา้นหว้ยปู

25 100 เด็กชาย นราธิป แปงยอง บา้นหว้ยปู

26 104 เด็กหญิง คาํอ่อง ลุงติ บา้นดง

27 108 เด็กหญิง ริสา เซียมราย บา้นดง

28 112 เด็กชาย ธนวฒัน์ เดชา บา้นดอนชยั

29 116 เด็กหญิง นาธิดา จะนุ บา้นดอนชยั

30 120 เด็กหญิง นํ� าหอม ปากนอ้ย บา้นดอนชยั

31 124 เด็กหญิง สุเมธินี มโนวร บา้นหว้ยป่าซาง

32 128 เด็กหญิง เม เพอืงแสง บา้นหว้ยป่าซาง

33 132 เด็กหญิง ดนยั ลุงต๋า บา้นหว้ยป่าซาง

ที�
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34 136 เด็กหญิง รุ่งทิวา มาลยั สายอกัษร

35 140 เด็กหญิง มลธิลา หมุนนะ ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

36 144 เด็กหญิง ส่วยซา ลุงหลา้ บา้นโป่งไฮ

37 148 เด็กชาย พมิชนก คาํยอง บางนาํผงึใน
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