
เลขทีส่มคัร โรงเรียนเดมิ

1 เด็กชาย ภัทรพงษ์ เทีย่วประสงค์ บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา )

2 เด็กชาย เกษม สสุวรรณ์ แม่สาว

3 เด็กหญิง แวววรรณ์ ดวงจิต บ้านฮ่างต่่า 

4 เด็กชาย พงษ์ระวี สระทองคล่ืน บ้านห้วยปู 

5 เด็กชาย กิตติพงษ์ มะโนวงศ์ บ้านห้วยปู

6 เด็กหญิง กชกร ส่างวงศ์ บ้านแม่สาว 

7 เด็กหญิง จิดาภา ลุงจ่าม ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 

8 เด็กหญิง แสงหลู่ ลุงญา บ้านฮ่างต่่า

9 เด็กหญิง ค่ารืน นายต๊ะ สันป่าเหียว

10 เด็กหญิง อริยา เต่าค่า ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

11 เด็กหญิง ศรุตา กิตติวงศ์ บ้านห้วยปู 

12 เด็กหญิง สุภัสสรา บุญเป็ง บ้านห้วยปู 

13 เด็กชาย วายุภักษ์ วิปันโส บ้านห้วยปู 

14 เด็กหญิง อัญมณี สุริยะ บ้านห้วยปู

15 เด็กหญิง ธัญธรณ์ ลุงส่วย บ้านห้วยปู 

16 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ ์ ไพโรจน์อมรชัย ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

17 เด็กชาย อดิศร สุขเตียม ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

18 เด็กหญิง อ้อย ลุงต๋า บ้านฮ่างต่่า 

19 เด็กหญิง พิมพ์ผกา ป้าทุน บ้านห้วยปู 

20 เด็กหญิง อรนภา ลุงต๊ะ บ้านห้วยปู 

21 เด็กหญิง จ่าม ปางน้อย ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

22 เด็กชาย ปิยศักด์ิ ดวงศรี บ้านฮ่างต่่า

23 เด็กหญิง ณัฐฤดี ลุงแก้ว เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

24 เด็กหญิง ระพีพรรณ สามจ้อย บ้านฮ่างต่่า

25 เด็กหญิง ณัฐธิดา อิ่นแก้ว ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

26 เด็กหญิง ลักษิกา ชื่นชม ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

27 เด็กชาย รักตพงษ์ บุญเรือง เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

28 เด็กชาย รัฐภูมิ ดวงแก้ว บ้านฮ่างต่่า 

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียนชั้นมยัมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม
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29 เด็กชาย ชานน จ่าง บ้านห้วยป่าซาง 

30 เด็กหญิง นิชนันท์ ลุงดี บ้านห้วยป่าซาง 

31 เด็กหญิง พศิกา ค่าเอ้ย ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

32 เด็กชาย ภาสกร ชัยมงคลศรี บ้านแม่สาว 

33 เด็กชาย สมชาย กาละ บ้านแม่สาว 

34 เด็กชาย ธนภัทร ชูหมื่น บ้านแม่สาว 

35 เด็กชาย กิตติกร ลุงวิ บ้านแม่สาว

36 เด็กชาย ธนกฤต ปันเต๋ บ้านแม่สาว

37 เด็กชาย จิรายุ ลุงมัด บ้านแม่สาว

38 เด็กชาย ปิยะพัฒน์ เพชรทอง บ้านแม่สาว

39 เด็กชาย ขวัญชัย ใจแดง บ้านแม่สาว

40 เด็กชาย กิตปกรณ์ ยอดแสง บ้านแม่สาว

41 เด็กหญิง นิษฐกานต์ กันทะรส บ้านแม่สาว

42 เด็กชาย ภานุพงษ์ แสงดี บ้านแม่สาว

43 เด็กหญิง เสาวณีย์ ทองฟู บ้านแม่สาว

44 เด็กหญิง จีรานันท์ ศรีค่าแก้ว บ้านแม่สาว

45 เด็กหญิง นวล ลุงปาน บ้านแม่สาว

46 เด็กหญิง ดวงฤทัย เรือนเงิน บ้านแม่สาว

47 เด็กหญิง ศรีนวล ลุงป่าง บ้านแม่สาว

48 เด็กหญิง อ้อย ลุงตะ บ้านแม่สาว

49 เด็กหญิง ณัชชา ลุงมุ่ง บ้านแม่สาว

50 เด็กหญิง อริศรา บุญออน บ้านแม่สาว

51 เด็กชาย สิทธิพงษ์ จะก่า บ้านแม่สาว

52 เด็กชาย ณัฐภูมิ อุทธยา บ้านแม่สาว

53 เด็กชาย ธีรพล สุโกพันธุ์ บ้านแม่สาว

54 เด็กหญิง ชรินรัตน์ ธิยะ บ้านแม่สาว

55 เด็กหญิง หมวย ลุงดี บ้านแม่สาว

56 เด็กหญิง ฐิติพร จะอื่อ บ้านแม่สาว
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57 เด็กหญิง ธันย์ชนก นันตาราช บ้านแม่สาว

58 เด็กหญิง ณหฤทัย ศรีลา บ้านแม่สาว

59 เด็กหญิง ธัญจิรา หน่อสาร บ้านแม่สาว

60 เด็กหญิง สิริพร ยอดเงิน บ้านแม่สาว

61 เด็กหญิง ธนชนน จักก่าหลู่ บ้านแม่สาว

62 เด็กหญิง อรนิช ส่างกาน บ้านแม่สาว

63 เด็กชาย ฐิติกร สุจ่อง บ้านหนองขี้นกยาง

64 เด็กชาย สิทธิชัย คงแก้ว บ้านหนองขี้นกยาง

65 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ใจวรรณ์ บ้านหนองขี้นกยาง

66 เด็กชาย กิตติเดช อินทร์ใจค่า บ้านหนองขี้นกยาง

67 เด็กหญิง นิศามณี อิศวฤทธิ์์ บ้านหนองขี้นกยาง

68 เด็กชาย ฤทธิชัย อินต๊ะลอ บ้านหนองขี้นกยาง

69 เด็กหญิง ดุจนภา อยู่บุญ บ้านหนองขี้นกยาง

70 เด็กหญิง ณัชชา ไชยพรม บ้านหนองขี้นกยาง

71 เด็กชาย กิตติ จะทอ ประพันธ-์อารีย์ หงษ์สกุล

72 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ซือผ่า ประพันธ-์อารีย์ หงษ์สกุล

73 เด็กหญิง เดือนเพ็ญ จุ่มเมือง ประพันธ-์อารีย์ หงษ์สกุล

74 เด็กหญิง ศรีณา ลุงสาม เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

75 เด็กชาย ประภา บุญรอด เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

76 เด็กหญิง น้่าทิพย์ ลุงซอน ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

77 เด็กชาย วิบุล ลุงกอ ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

78 เด็กหญิง กัลยา แสนค่า บ้านฮ่างต่่า

79 เด็กหญิง พุดชิดา ฟูตระกูลชัย เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

80 เด็กหญิง แสงส่า ลุงหลู่ บ้านห้วยป่าซาง

81 เด็กหญิง หมวย ลุงต๊ะ บ้านห้วยป่าซาง

82 เด็กหญิง แสงดาว แสงทอน บ้านห้วยป่าซาง

83 เด็กหญิง ธัญญาสิริ เจริญลาศลักษณ์ บ้านห้วยชมภู

84 เด็กชาย ส่ี ปางน้อย บ้านดง



เลขทีส่มคัร โรงเรียนเดมิ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียนชั้นมยัมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม

ชื่อ-สกุล

จ านวน 157 คน (ขอ้มลู ณ 31 มนีาคม 2563)

85 เด็กหญิง หน่อ ลุงแดง บ้านดง

86 เด็กชาย วัชรพงค์ ลุงจิ่ง บ้านดง

87 เด็กหญิง มะลิ รงค์ปัน บ้านดง

88 เด็กชาย สันติ เลาจิ่ง บ้านดง

89 เด็กหญิง มาด นายจา บ้านดง

90 เด็กหญิง กอ ปางน้อย บ้านดง

91 เด็กหญิง ค่าเชื้อ ลุงกุ่งนะ บ้านดง

92 เด็กชาย ต๊ิบ ปากน้อย บ้านดง

93 เด็กชาย ศิวัฒน์ อึ่งบ่าเหน็จ บ้านดง

94 เด็กชาย หาร ลุงจิ่งต๊ะ บ้านดง

95 เด็กชาย อานนท์ เซียมลาย บ้านดง

96 เด็กชาย ดนัย ปากน้อย บ้านดง

97 เด็กหญิง อู ตะอาง บ้านดง

98 เด็กหญิง พิมพ์พิกา จะนะ ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

99 เด็กหญิง แพรนนท์ ปูห่ม่อน ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

100 เด็กหญิง บุษบา ลุงจิ่ง ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

101 เด็กหญิง สิตาพร นามค่า ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

102 เด็กชาย หลาว ลุงต๊ะ ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

103 เด็กชาย เอกรินทร์ อู้ยี่ ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

104 เด็กหญิง ณัฐณิชา มละสาร ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

105 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ถามูล ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

106 เด็กชาย ธรรมรัฐ ทวีรัตน์ บ้านห้วยปู

107 เด็กหญิง รัตติกาล วิรังหมู แม่งอนขี้เหล็ก

108 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สารพรม ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

109 เด็กชาย ณัฐกฤตย์ อินทรัตน์ บ้านดง

110 เด็กชาย พชร หมอกค่า ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

111 เด็กชาย เล๋าเมือง ลุงต๊ะ ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

112 เด็กชาย เดชาวัต บุญเจน ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
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113 เด็กหญิง การะเกด ชัยมงคล วัดห้วยน้่าเย็น

114 เด็กหญิง กัญฐมนี นาวี วัดห้วยน้่าเย็น

115 เด็กชาย อนิวัฒ สุตัน บ้านแม่สาว

116 เด็กชาย นวัช จันทร์ตา บ้านแม่สาว

117 เด็กหญิง วทันยา ค่าแก้ว ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8

118 เด็กหญิง อุทัยรัตน์ นามแก้ว ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8

119 เด็กชาย ศิวกร ปัญญา ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8

120 เด็กหญิง นันท์นภัส วงค์งาม ฉือจี้เชียงใหม่

121 เด็กชาย สุรชัย แสนคือ บ้านสันป่าเหียว

122 เด็กหญิง สาธินี ไชยราช บ้านสันป่าเหียว

123 เด็กหญิง ศุภราภรณ์ ส่างหลู่ บ้านสันป่าเหียว

124 เด็กชาย อติชาติ ดวงดี บ้านสันป่าเหียว

125 เด็กหญิง ลัทธพรรณ จุลเทพ บ้านสันป่าเหียว

126 เด็กชาย ปฏิพล ใจศักด์ิ บ้านสันป่าเหียว

127 เด็กชาย ธนกร ค่ากวน บ้านสันป่าเหียว

128 เด็กหญิง เมริกา จอมวัง บ้านสันป่าเหียว

129 เด็กหญิง สุธิดา เป็งจันทร์ บ้านสันป่าเหียว

130 เด็กชาย ถิรวัฒน์ พุทธรรม บ้านสันป่าเหียว

131 เด็กชาย ศิริเมขล์ จันทาพูน บ้านสันป่าเหียว

132 เด็กชาย ธนวัตร ทรายทอง บ้านสันป่าเหียว

133 เด็กหญิง รัชนีกร ร้ิวแพร ประชาราษภ์อุปถัมภ์วิทยา

134 เด็กชาย สนธิ บูยี รังษีวิทยา

135 เด็กหญิง ศิรินภา แซ่โกว รังษีวิทยา

136 เด็กชาย ชนกาน์ นามมูล ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

137 เด็กหญิง กมลลักษณ์ จะนู บ้านป่าแดง

138 เด็กชาย ภานุ แซ่หมอ บ้านสุขฤทัย

139 เด็กหญิง จินดา แสนย่าง ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

140 เด็กชาย อาทิตย์ จะนู บ้านดอนชัย
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141 เด็กหญิง เจตสุภา จะดู บ้านดอนชัย

142 เด็กหญิง ศิริกัญญา สุอ้าย บ้านดอนชัย

143 เด็กชาย ไกรวิชญ์ จะสี บ้านดอนชัย

144 เด็กชาย บุญยวัทน์ มูลค่า บ้านดอนชัย

145 เด็กชาย ธีรเดช จะอือ บ้านดอนชัย

146 เด็กชาย ดนุเดช จะหวะ บ้านดอนชัย

147 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จะอือ บ้านดอนชัย

148 เด็กหญิง มอญ ปากน้อย บ้านหนองขี้นกยาง

149 เด็กหญิง  อุษา อุษา บ้านโป่งไฮ

150 เด็กหญิง  เชียงอ่อง ลุงทุน บ้านโป่งไฮ

151 เด็กหญิง เหมย ลุงอ่อง บ้านปางต้นเด่ือ

152 เด็กหญิง จิราภรณ์ มะเยอะ บ้านทะมะแกง

153 เด็กหญิง พิมพ์อิสระ โอสถทิพย์บ่ารุง ศึกษานารีอนุสรณ์2

154 เด็กหญิง กัลยา ตาเปีย่ว บ้านห้วยศาลา

155 เด็กชาย อาทิตย์ ซิมือ บ้านห้วยศาลา

156 เด็กหญิง อมรา มะลิสา บ้านห้วยศาลา

157 เด็กชาย ยุตติยา มูลสถาน สายอักษร



ที่ เลขทีส่มคัร โรงเรียนเดมิ

1 6 นางสาว ณัชชา ลุงเฮือง บ้านปางต้นเด่ือ

2 27 นาย ชัยยันต์ ออ ชุมชนบ้านคาย

3 36 นาย สุรชาย วุย่ยื่อ บ้านสุขฤทัย 

4 39 นาย ชิติพันธ์ ดีแก้ว บ้านสุขฤทัย 

5 50 นาย หลาวแสง ลุงนะ แม่อายวิทยาคม

6 59 นาย เจษฎา ลินณรงค์ แม่อายวิทยาคม

7 63 นางสาว จามหอม ลุงมหา แม่อายวิทยาคม

8 67 เด็กหญิง กัญญารัตน์ บุญรักษ์ แม่อายวิทยาคม

9 79 นาย อดิศักด์ิ ธรรมทิง แม่อายวิทยาคม

10 88 นาย สมชาย ลุงติ แม่อายวิทยาคม

11 131 นาย พุทธา อายี บ้านป่าแดง

12 134 นาย ปฐม ลุงทุน แม่อายวิทยาคม

13 150 นาย ชิติพันธ์ ดีแก้ว บ้านสุขฤทัย

14 160 เด็กชาย ณัฐนัย ธรรมบัณฑิต บ้านจะคือ

15 163 นาย ทินภัทร พาซอ สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

16 168 นาย อนุชิต ทิพยวรรณ ชุมชนบ้านคาย

ชื่อ-สกุล

จ ำนวน 16 คน (ขอ้มลู ณ 9 เมษำยน 2563)

รำยชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียนชั้นมยัมศึกษำปีที ่4 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนแมอ่ำยวิทยำคม
แผนกำรเรียน กีฬำ



ที่ เลขทีส่มคัร โรงเรียนเดมิ

1 5 นางสาว อ าพร แสนตติ บ้านสุขฤทัย

2 7 นางสาว สิรินทรา อินทร์ต๊ิบ เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

3 8 นางสาว นวลลออ ลุงใสมา เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

4 10 นาย จักริน จันทร์ตา ฝางชนูปถัมภ์

5 11 เด็กหญิง เจนจิรา ตามิ สายอักษร

6 14 เด็กหญิง ขวัญฤทัย แซ่ก่อ โชติคุณะเกษม บ้านเมืองงาม

7 17 เด็กหญิง ชนกชนม์ จงศิริ เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

8 19 เด็กชาย อนุชา มิตรชอบ เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

9 20 นางสาว พิมพกานต์ เทียนวัน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

10 21 นางสาว ปานวดี เบ้าชัย ชุมชนบ้านคาย

11 23 นางสาว เดือน ลุงหม่อง ชุมชนบ้านคาย

12 25 นางสาว จันทร์จิรา พงษ์ตุ้ย ชุมชนบ้านคาย

13 31 นางสาว อุษณีย์ อินทวิชัย เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

14 32 นางสาว ดาวพระศุกร์ บุญทรง เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

15 33 เด็กหญิง พัฒยานี แสนค า เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)

16 37 นางสาว กษมา แซ่พ่าน บ้านห้วยชมภู 

17 38 นางสาว วิไล วุย่ยื่อ บ้านสุขฤทัย 

18 40 นางสาว สโรชา เปียร์แชะ บ้านสุขฤทัย 

19 41 นางสาว ชนิกานต์ เปียแหละ บ้านสุขฤทัย 

20 51 นางสาว มณีรัตน์ เสียงทอง แม่อายวิทยาคม

21 54 นางสาว มอญ นายกร แม่อายวิทยาคม

22 65 นางสาว ทัศนพร บุญเจน แม่อายวิทยาคม

23 91 เด็กหญิง ขวัญฤทัย แซ่หยาง แม่อายวิทยาคม

24 93 นางสาว นวพร เอกธนาโชติกุล รัตนาเอื้อวิทยา

25 99 นางสาว มนสิการ เฉินเชวงกุล ฉือจี้เชียงใหม่

26 100 นางสาว วรากาญน์ ใจแก้ว บ้านท่ามะแกง 

27 105 เด็กหญิง มีนา ลุงซุ ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียนชั้นมยัมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

ชื่อ-สกุล

จ านวน 47 คน (ขอ้มลู ณ 9 เมษายน 2563)



ที่ เลขทีส่มคัร โรงเรียนเดมิ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียนชั้นมยัมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

ชื่อ-สกุล

จ านวน 47 คน (ขอ้มลู ณ 9 เมษายน 2563)

28 112 นาย ธีรภัทร แซ่เอี้ยง ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

29 115 นาย บดินทร์ ธนวรชัย เมืองงาม

30 121 นาย ธนวัฒร์ ใจบุญ เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

31 123 นางสาว สุนิสา อาจอ แม่อายวิทยาคม 

32 128 นางสาว ค า นายแสง แม่อายวิทยาคม 

33 133 เด็กหญิง อาเซียน คีรีปาริชาติ แม่ข้าวต้มท่าสุด

34 135 นาย ชิโนรส ดวงดี เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

35 136 นาย ยุุทธศาสตร์ ศรีโสภา เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

36 137 เด็กชาย อาชวิน แซ่ย่าง เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

37 140 เด็กชาย หลู่ ปานหมอก ชุมชนบ้านคาย

38 141 นางสาว ชมพู่ ลายเฮือง เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

39 142 เด็กหญิง รัตติกาล แซ่ว่าง บ้านสุขฤทัย

40 143 นางสาว สุพร อาดา บ้านท่ามะแกง 

41 144 เด็กหญิง รุ้งแก้ว แสนล่ี บ้านท่ามะแกง 

42 146 นางสาว ชลดา ปลอแฮ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์

43 147 นางสาว พัชรีภรณ์ ศรีเมืองงาม เจ้าฟ้าอุบลรัตน์

44 148 นางสาว มณีรัตน์ แซ่จาง บ้านสุขฤทัย

45 154 นางสาว หมวย ปูเ่ก บ้านสุขฤทัย

46 156 นางสาว สิริรักษ์ ไชยโย เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

47 169 นางสาว สุทธิภัทร ทยาธรรมสกุล เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10

หมายเหตุ ล าดับ 41-47 เป็นผู้สมัครส ารอง



ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียนเดมิ

1 2 นางสาว กรวรรณ กันทะวัง ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง 

2 3 นางสาว รัติกาล รินชัย ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

3 4 นาย ณเดช ลุงวิ ชุมชนบา้นคาย 

4 22 นางสาว จิตาภา ลุงติ ชุมชนบา้นคาย

5 26 นางสาว อุบลพรรณ สิมือ ชุมชนบา้นคาย

6 34 นางสาว ค าดาว ปา่งค า บา้นท่ามะแกง 

7 35 นาย รวิพล ซันตา บา้นท่ามะแกง 

8 42 นางสาว สุริยพร จะแฮ แม่อายวิทยาคม

9 43 นางสาว อรัญญา พงษ์พิพันธ์ แม่อายวิทยาคม

10 44 นางสาว วราภรณ์ นามบญุ แม่อายวิทยาคม

11 45 นางสาว เกศจัน สุริยมา แม่อายวิทยาคม

12 47 นางสาว วรรณวิภา แสนบา้น แม่อายวิทยาคม

13 53 นางสาว ปยิวรรณ ลุงค า แม่อายวิทยาคม

14 58 นาย ณัฐดนยั มายาต๋า แม่อายวิทยาคม

15 61 นางสาว กาญจนา ชัยวงค์ แม่อายวิทยาคม

16 74 นาย พิชยกรณ์ ขวัญมา แม่อายวิทยาคม

17 78 นาย ปวเรศ ทองงาม แม่อายวิทยาคม

18 82 นาย เกียรติศักด์ิ ค าพีระ แม่อายวิทยาคม

19 83 นาย จีรศักด์ิ ขันธิวงค์ แม่อายวิทยาคม

20 84 นางสาว ณีรนชุ เลาว้าง แม่อายวิทยาคม

21 86 นาย ภานกุร เต่าค า แม่อายวิทยาคม

22 89 นางสาว หอม ลุงทา แม่อายวิทยาคม

23 92 นางสาว วรรณรี จะสอ แม่อายวิทยาคม

24 94 เด็กชาย ภานุุวัฒน์ สิงหค์ า แม่อายวิทยาคม

รายชือ่นักเรียนที่สมคัรเรียนชัน้มยัมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม
แผนการเรียน ภาษาไทย - สังคมศึกษา

ชือ่-สกุล

จ านวน 42 คน (ขอ้มลู ณ 9 เมษายน 2563)



ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียนเดมิ

รายชือ่นักเรียนที่สมคัรเรียนชัน้มยัมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม
แผนการเรียน ภาษาไทย - สังคมศึกษา

ชือ่-สกุล

จ านวน 42 คน (ขอ้มลู ณ 9 เมษายน 2563)

25 96 นาย ภทัรพร ชัยชนะ แม่อายวิทยาคม

26 97 นาย ศุภกร แซ่ล่ี โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

27 114 นางสาว โยษิตา ดวงแก้ว ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

28 125 นางสาว อริสรา ลุงต๊ะ แม่อายวิทยาคม 

29 126 นางสาว วิลาวัณย์ อินรัตน์ แม่อายวิทยาคม 

30 127 นางสาว หนึง่ เซียมราย แม่อายวิทยาคม 

31 129 เด็กหญิง สุรีย์ ลุงมาต ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

32 130 เด็กชาย นนัทวัฒน์ ไชยชนะ ชุมชนบา้นคาย

33 138 นาย สถาปตัย์ ชัยมณี แม่อายวิทยาคม

34 139 เด็กหญิง ลมิตา เดือนค า แม่อายวิทยาคม

35 153 นาย ชัยวัฒน์ วรรณปนั พระปริยัติธรรม(วัดท่าตอน) 

36 158 เด็กหญิง จริยา จะมือ บา้นจะคือ

37 159 เด็กชาย ขวัญชัย จะพือโจ่ว บา้นจะคือ

38 161 นางสาว มาลี ปูผ่่า บา้นสันต้นหมือ้

39 162 นางสาว ยลดา ซอหร่ิง แม่อายวิทยาคม

40 164 นาย ปยิะ ดวงประทุม แม่อายวิทยาคม

41 165 นาย สมรักษ์ ลุงต่า แม่อายวิทยาคม

42 167 นาย เอก แสนนา แม่อายวิทยาคม



ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียนเดมิ

1 13 นางสาว กุลนภิา แซ่ลอ โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

2 29 นางสาว ณัฐนรี เพ็งอ่อนตา ชุมชนบา้นคาย

3 60 นาย อติเทพ เทพจักร์ แม่อายวิทยาคม

4 73 นาย จิรายุทธ ปญัญามูล แม่อายวิทยาคม

5 117 นางสาว จุฑารัตน์ อยู่ชุ่ม โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

6 118 นาย สุทธิพงษ์ แซ่หอ่ โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

7 119 นางสาว ภทัรภร ศุภธารธ ารง โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

8 166 นางสาว พัชราภรณ์ แสนย่าง บา้นท่ามะแกง

รายชือ่นักเรียนที่สมคัรเรียนชัน้มยัมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส

ชือ่-สกุล

จ านวน 8 คน (ขอ้มลู ณ 9 เมษายน 2563)



ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียนเดมิ

1 1 เด็กชาย เคียวคม วงค์เจริญ แม่อายวิทยาคม

2 15 นางสาว ละอองดาว ด ารงวรากุล โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

3 95 นาย ชนะชัย พานมะ แม่อายวิทยาคม

ชือ่-สกุล

จ ำนวน 3 คน (ขอ้มลู ณ 31 มนีำคม 2563)

รำยชือ่นักเรียนที่สมคัรเรียนชัน้มยัมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนแมอ่ำยวิทยำคม
แผนกำรเรียน ดนตรีไทย



ที่ เลขทีส่มคัร โรงเรียนเดมิ
1 9 นางสาว กุลนันท์ ไทยใหญ่ เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)
2 12 นางสาว จุฑารัตน์ แสงคอง โชติคุณะเกษม บ้านเมืองงาม
3 16 นางสาว กาญจะนา หมอกค า เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
4 18 นางสาว นิธิตา สามป๊อก เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
5 24 เด็กหญิง นฤภร ลุงชาย ชุมชนบ้านคาย
6 28 เด็กชาย เมธินทร์ นายต๊ิ ชุมชนบ้านคาย
7 30 เด็กหญิง อริญญาภีมม์ สาระจันทร์ เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)
8 46 นาย ธันวา กันทอง แม่อายวิทยาคม
9 48 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญมา แม่อายวิทยาคม
10 49 นาย หล้าบุญ ลุงซู่ แม่อายวิทยาคม
11 52 นางสาว รมิตา เจนหงษ์ แม่อายวิทยาคม
12 55 เด็กหญิง อาริศรา ค าปันศรี แม่อายวิทยาคม
13 56 เด็กหญิง ขวัญดาว ลุงสู้ แม่อายวิทยาคม
14 57 นางสาว ณัฏฐนรี กงศรี แม่อายวิทยาคม
15 62 นางสาว เกวลิน ตุ่นแก้ว แม่อายวิทยาคม
16 64 เด็กหญิง ศกุลตรา ก  าแก้ว แม่อายวิทยาคม
17 66 เด็กหญิง สุชาวดี สิทธิแก้ว แม่อายวิทยาคม
18 68 นางสาว หญิง ลุงรอด แม่อายวิทยาคม
19 69 เด็กหญิง เยาวภา อะเคือ แม่อายวิทยาคม
20 70 เด็กหญิง ภาษิตา วงค์อุ่น แม่อายวิทยาคม
21 71 นางสาว สุดารัตน์ ลุงเฮือน แม่อายวิทยาคม
22 72 นางสาว ธนาภา เชื้อพระซอง แม่อายวิทยาคม
23 75 นางสาว ยุพาพร ลุงต๊ะ แม่อายวิทยาคม
24 76 นางสาว พัชรี กองแก้ว แม่อายวิทยาคม
25 77 นาย ธีรภัทร์ ก้างจาย แม่อายวิทยาคม
26 80 เด็กหญิง ศุทธินี หงษ์ประสิทธิ์ แม่อายวิทยาคม
27 81 นางสาว วารินทร์ จองแก้ว แม่อายวิทยาคม
28 85 นาย วรชัย อุทโท แม่อายวิทยาคม

ชื่อ-สกุล

จ ำนวน 53 คน (ขอ้มลู ณ 31 มนีำคม 2563)

รำยชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียนชั้นมยัมศึกษำปีที ่4 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนแมอ่ำยวิทยำคม
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร์



ที่ เลขทีส่มคัร โรงเรียนเดมิชื่อ-สกุล

จ ำนวน 53 คน (ขอ้มลู ณ 31 มนีำคม 2563)

รำยชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียนชั้นมยัมศึกษำปีที ่4 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนแมอ่ำยวิทยำคม
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร์

29 87 นางสาว อารียา ด าวงศรี แม่อายวิทยาคม
30 90 นาย ชาคริต สันใจ แม่อายวิทยาคม
31 98 นาย นฤเบศ สมมะโน แม่อายวิทยาคม
32 101 เด็กหญิง วรัชยา ปันจันทร์ ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
33 102 เด็กหญิง ภานุชนารถ สุวรรณ์ ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
34 103 นางสาว กมลรัตน์ ค าอ้าย ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
35 104 เด็กหญิง อาภาวรรณ์ สมหน้า ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
36 106 นางสาว ปนัดดา วงค์ญาติ ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
37 107 เด็กหญิง พัชชาพร สารพรม ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
38 108 นางสาว พรชนก วิทยาลัย ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
39 109 เด็กหญิง ศิริวรรณ แซ่ห่วง ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
40 110 นางสาว ทัศนา ใจค า ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
41 111 นางสาว ภัสสร จะกอและ ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
42 113 นางสาว กนกอร แซ่เอี้ีียง ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
43 116 เด็กหญิง เกศรินทร์ ศักด์ิศรีดี ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
44 120 นางสาว สุทธิดา ยาเคาะ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์
45 122 นางสาว บุณยวีย์ ตะเปียว แม่อายวิทยาคม 
46 124 นางสาว พฤดี สัมพันธ์ แม่อายวิทยาคม 
47 132 นางสาว กนกพร ตันแก้ว แม่อายวิทยาคม
48 145 นางสาว จิราภรณ์ ค าแขก ป่าแจะวิทยา
49 149 นางสาว อัจธิยา แซ่ซุน บ้านสุขฤทัย
50 151 นางสาว อ าพร หลง ชุมชนวัดศรีดงเย็น
51 152 นางสาว นพมาศ อาจอ ชุมชนวัดศรีดงเย็น
52 155 นางสาว พัชญาภา แก่นแก้ว บ้านสุขฤทัย
53 157 นางสาว ผ่อง ปอหล้า ชุมชนบ้านคาย
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