
เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ

1 เด็กชาย ภทัรพงษ์ เท่ียวประสงค ์ บา้นเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา )

2 เด็กชาย เกษม สสุวรรณ์ แม่สาว

3 เด็กหญิง แวววรรณ์ ดวงจิต บา้นฮ่างต ่า 

4 เด็กชาย พงษร์ะวี สระทองคล่ืน บา้นหว้ยปู 

5 เด็กชาย กิตติพงษ ์ มะโนวงศ์ บา้นหว้ยปู

6 เด็กหญิง กชกร ส่างวงศ์ บา้นแม่สาว 

7 เด็กหญิง จิดาภา ลุงจ่าม ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง 

8 เด็กหญิง แสงหลู่ ลุงญา บา้นฮ่างต ่า

9 เด็กหญิง ค ารืน นายตะ๊ สันป่าเหียว

10 เด็กหญิง อริยา เต่าค  า ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

11 เด็กหญิง ศรุตา กิตติวงศ ์ บา้นหว้ยปู 

12 เด็กหญิง สุภสัสรา บุญเป็ง บา้นหว้ยปู 

13 เด็กชาย วายภุกัษ ์ วิปันโส บา้นหว้ยปู 

14 เด็กหญิง อญัมณี สุริยะ บา้นหว้ยปู

15 เด็กหญิง ธญัธรณ์ ลุงส่วย บา้นหว้ยปู 

16 เด็กชาย ณรงคฤ์ทธ์ิ ไพโรจน์อมรชยั ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

17 เด็กชาย อดิศร สุขเตียม ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

18 เด็กหญิง ออ้ย ลุงต๋า บา้นฮ่างต ่า 

19 เด็กหญิง พิมพผ์กา ป้าทุน บา้นหว้ยปู 

20 เด็กหญิง อรนภา ลุงตะ๊ บา้นหว้ยปู 

21 เด็กหญิง จ่าม ปางนอ้ย ชุมชนบา้นแม่ฮ่าง

22 เด็กชาย ปิยศกัด์ิ ดวงศรี บา้นฮ่างต ่า

23 เด็กหญิง ณฐัฤดี ลุงแกว้ เพียงหลวง 1 (บา้นท่าตอน)

24 เด็กหญิง ระพีพรรณ สามจอ้ย บา้นฮ่างต ่า

25 เด็กหญิง ณฐัธิดา อ่ินแกว้ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

ช่ือ-สกุล

ล าดบัที ่1 -40   รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 1   



เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ

26 เด็กหญิง ลกัษิกา ช่ืนชม ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

27 เด็กชาย รักตพงษ ์ บุญเรือง เพียงหลวง 1 (บา้นท่าตอน)

28 เด็กชาย รัฐภูมิ ดวงแกว้ บา้นฮ่างต ่า 

29 เด็กชาย ชานน จ่าง บา้นหว้ยป่าซาง 

30 เด็กหญิง นิชนนัท์ ลุงดี บา้นหว้ยป่าซาง 

31 เด็กหญิง พศิกา ค  าเอย้ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

32 เด็กชาย ภาสกร ชยัมงคลศรี บา้นแม่สาว 

33 เด็กชาย สมชาย กาละ บา้นแม่สาว 

34 เด็กชาย ธนภทัร ชูหม่ืน บา้นแม่สาว 

35 เด็กชาย กิตติกร ลุงวิ บา้นแม่สาว

36 เด็กชาย ธนกฤต ปันเต๋ บา้นแม่สาว

37 เด็กชาย จิรายุ ลุงมดั บา้นแม่สาว

38 เด็กชาย ปิยะพฒัน์ เพชรทอง บา้นแม่สาว

39 เด็กชาย ขวญัชยั ใจแดง บา้นแม่สาว

40 เด็กชาย กิตปกรณ์ ยอดแสง บา้นแม่สาว

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

ล าดบัที ่1 -40   รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 1   

ช่ือ-สกุล
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41 เด็กหญิง นิษฐกานต์ กนัทะรส บา้นแม่สาว

42 เด็กชาย ภานุพงษ์ แสงดี บา้นแม่สาว

43 เด็กหญิง เสาวณีย์ ทองฟู บา้นแม่สาว

44 เด็กหญิง จีรานนัท์ ศรีค  าแกว้ บา้นแม่สาว

45 เด็กหญิง นวล ลุงปาน บา้นแม่สาว

46 เด็กหญิง ดวงฤทยั เรือนเงิน บา้นแม่สาว

47 เด็กหญิง ศรีนวล ลุงป่าง บา้นแม่สาว

48 เด็กหญิง ออ้ย ลุงตะ บา้นแม่สาว

49 เด็กหญิง ณชัชา ลุงมุ่ง บา้นแม่สาว

50 เด็กหญิง อริศรา บุญออน บา้นแม่สาว

51 เด็กชาย สิทธิพงษ์ จะก่า บา้นแม่สาว

52 เด็กชาย ณฐัภูมิ อุทธยา บา้นแม่สาว

53 เด็กชาย ธีรพล สุโกพนัธุ์ บา้นแม่สาว

54 เด็กหญิง ชรินรัตน์ ธิยะ บา้นแม่สาว

55 เด็กหญิง หมวย ลุงดี บา้นแม่สาว

56 เด็กหญิง ฐิติพร จะอ่ือ บา้นแม่สาว

57 เด็กหญิง ธนัยช์นก นนัตาราช บา้นแม่สาว

58 เด็กหญิง ณหฤทยั ศรีลา บา้นแม่สาว

59 เด็กหญิง ธญัจิรา หน่อสาร บา้นแม่สาว

60 เด็กหญิง สิริพร ยอดเงิน บา้นแม่สาว

61 เด็กหญิง ธนชนน จกัก่าหลู่ บา้นแม่สาว

62 เด็กหญิง อรนิช ส่างกาน บา้นแม่สาว

63 เด็กชาย ฐิติกร สุจ่อง บา้นหนองข้ีนกยาง

64 เด็กชาย สิทธิชยั คงแกว้ บา้นหนองข้ีนกยาง

65 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ใจวรรณ์ บา้นหนองข้ีนกยาง

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

ล าดบัที ่41 -80   รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 2  



66 เด็กชาย กิตติเดช อินทร์ใจค า บา้นหนองข้ีนกยาง

67 เด็กหญิง นิศามณี อิศวฤทธ์์ิ บา้นหนองข้ีนกยาง

68 เด็กชาย ฤทธิชยั อินตะ๊ลอ บา้นหนองข้ีนกยาง

69 เด็กหญิง ดุจนภา อยูบุ่ญ บา้นหนองข้ีนกยาง

70 เด็กหญิง ณชัชา ไชยพรม บา้นหนองข้ีนกยาง

71 เด็กชาย กิตติ จะทอ ประพนัธ์-อารีย ์หงษส์กุล

72 เด็กหญิง หน่ึงฤทยั ซือผ่า ประพนัธ์-อารีย ์หงษส์กุล

73 เด็กหญิง เดือนเพญ็ จุ่มเมือง ประพนัธ์-อารีย ์หงษส์กุล

74 เด็กหญิง ศรีณา ลุงสาม เพียงหลวง 1 (บา้นท่าตอน)

75 เด็กชาย ประภา บุญรอด เพียงหลวง 1 (บา้นท่าตอน)

76 เด็กหญิง น ้าทิพย์ ลุงซอน ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

77 เด็กชาย วิบุล ลุงกอ ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

78 เด็กหญิง กลัยา แสนค า บา้นฮ่างต ่า

79 เด็กหญิง พดุชิดา ฟตูระกูลชยั เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

80 เด็กหญิง แสงส่า ลุงหลู่ บา้นหว้ยป่าซาง

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

ล าดบัที ่41 -80   รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 2  



เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ

81 เด็กหญิง หมวย ลุงตะ๊ บา้นหว้ยป่าซาง

82 เด็กหญิง แสงดาว แสงทอน บา้นหว้ยป่าซาง

83 เด็กหญิง ธญัญาสิริ เจริญลาศลกัษณ์ บา้นหว้ยชมภู

84 เด็กชาย ส่ี ปางนอ้ย บา้นดง

85 เด็กหญิง หน่อ ลุงแดง บา้นดง

86 เด็กชาย วชัรพงค์ ลุงจ่ิง บา้นดง

87 เด็กหญิง มะลิ รงคปั์น บา้นดง

88 เด็กชาย สันติ เลาจ่ิง บา้นดง

89 เด็กหญิง มาด นายจา บา้นดง

90 เด็กหญิง กอ ปางนอ้ย บา้นดง

91 เด็กหญิง ค าเช้ือ ลุงกุ่งนะ บา้นดง

92 เด็กชาย ต๊ิบ ปากนอ้ย บา้นดง

93 เด็กชาย ศิวฒัน์ อ่ึงบ าเหน็จ บา้นดง

94 เด็กชาย หาร ลุงจ่ิงตะ๊ บา้นดง

95 เด็กชาย อานนท์ เซียมลาย บา้นดง

96 เด็กชาย ดนยั ปากนอ้ย บา้นดง

97 เด็กหญิง อู ตะอาง บา้นดง

98 เด็กหญิง พิมพพิ์กา จะนะ ไทยทนุบา้นสันตน้ดู่

99 เด็กหญิง แพรนนท์ ปู่ หม่อน ไทยทนุบา้นสันตน้ดู่

100 เด็กหญิง บุษบา ลุงจ่ิง ไทยทนุบา้นสันตน้ดู่

101 เด็กหญิง สิตาพร นามค า ไทยทนุบา้นสันตน้ดู่

102 เด็กชาย หลาว ลุงตะ๊ ไทยทนุบา้นสันตน้ดู่

103 เด็กชาย เอกรินทร์ อูย้ี่ ไทยทนุบา้นสันตน้ดู่

104 เด็กหญิง ณฐัณิชา มละสาร ไทยทนุบา้นสันตน้ดู่

105 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ถามูล ไทยทนุบา้นสันตน้ดู่

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

ล าดบัที ่81 -120   รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 3   



เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ

106 เด็กชาย ธรรมรัฐ ทวีรัตน์ บา้นหว้ยปู

107 เด็กหญิง รัตติกาล วิรังหมู แม่งอนข้ีเหล็ก

108 เด็กหญิง พิมพล์ภสั สารพรม ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

109 เด็กชาย ณฐักฤตย์ อินทรัตน์ บา้นดง

110 เด็กชาย พชร หมอกค า ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

111 เด็กชาย เล๋าเมือง ลุงตะ๊ ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

112 เด็กชาย เดชาวตั บุญเจน ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ย

113 เด็กหญิง การะเกด ชยัมงคล วดัหว้ยน ้าเยน็

114 เด็กหญิง กญัฐมนี นาวี วดัหว้ยน ้าเยน็

115 เด็กชาย อนิวฒั สุตนั บา้นแม่สาว

116 เด็กชาย นวชั จนัทร์ตา บา้นแม่สาว

117 เด็กหญิง วทนัยา ค าแกว้ ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจกัร 8

118 เด็กหญิง อุทยัรัตน์ นามแกว้ ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจกัร 8

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

120 เด็กหญิง นนัทน์ภสั วงคง์าม ฉือจ้ีเชียงใหม่

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

ล าดบัที ่81 -120   รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 3   

ช่ือ-สกุล
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121 เด็กชาย สุรชยั แสนคือ บา้นสันป่าเหียว

122 เด็กหญิง สาธินี ไชยราช บา้นสันป่าเหียว

123 เด็กหญิง ศุภราภรณ์ ส่างหลู่ บา้นสันป่าเหียว

124 เด็กชาย อติชาติ ดวงดี บา้นสันป่าเหียว

125 เด็กหญิง ลทัธพรรณ จุลเทพ บา้นสันป่าเหียว

126 เด็กชาย ปฏิพล ใจศกัด์ิ บา้นสันป่าเหียว

127 เด็กชาย ธนกร ค ากวน บา้นสันป่าเหียว

128 เด็กหญิง เมริกา จอมวงั บา้นสันป่าเหียว

129 เด็กหญิง สุธิดา เป็งจนัทร์ บา้นสันป่าเหียว

130 เด็กชาย ถิรวฒัน์ พทุธรรม บา้นสันป่าเหียว

131 เด็กชาย ศิริเมขล์ จนัทาพนู บา้นสันป่าเหียว

132 เด็กชาย ธนวตัร ทรายทอง บา้นสันป่าเหียว

133 เด็กหญิง รัชนีกร ร้ิวแพร ประชาราษภอุ์ปถมัภวิ์ทยา

134 เด็กชาย สนธิ บูยี รังษีวิทยา

135 เด็กหญิง ศิรินภา แซ่โกว รังษีวิทยา

136 เด็กชาย ชนกาน์ นามมูล ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

137 เด็กหญิง กมลลกัษณ์ จะนู บา้นป่าแดง

138 เด็กชาย ภานุ แซ่หมอ บา้นสุขฤทยั

139 เด็กหญิง จินดา แสนยา่ง ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

140 เด็กชาย อาทิตย์ จะนู บา้นดอนชยั

141 เด็กหญิง เจตสุภา จะดู บา้นดอนชยั

142 เด็กหญิง ศิริกญัญา สุอา้ย บา้นดอนชยั

143 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ จะสี บา้นดอนชยั

144 เด็กชาย บุญยวทัน์ มูลค  า บา้นดอนชยั

145 เด็กชาย ธีรเดช จะอือ บา้นดอนชยั

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

ล าดบัที ่121 เป็นต้นไป  รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 4 



เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ

146 เด็กชาย ดนุเดช จะหวะ บา้นดอนชยั

147 เด็กชาย ณฐัวฒิุ จะอือ บา้นดอนชยั

148 เด็กหญิง มอญ ปากนอ้ย บา้นหนองข้ีนกยาง

149 เด็กหญิง  อุษา จะแตะ บา้นโป่งไฮ

150 เด็กหญิง  เชียงอ่อง ลุงทุน บา้นโป่งไฮ

151 เด็กหญิง เหมย ลุงอ่อง บา้นปางตน้เด่ือ

152 เด็กหญิง จิราภรณ์ มะเยอะ บา้นทะมะแกง

153 เด็กหญิง พิมพอิ์สระ โอสถทิพยบ์  ารุง ศึกษานารีอนุสรณ์2

154 เด็กหญิง กลัยา ตาเป่ียว บา้นหว้ยศาลา

155 เด็กชาย อาทิตย์ ซิมือ บา้นหว้ยศาลา

156 เด็กหญิง อมรา มะลิสา บา้นหว้ยศาลา

157 เด็กชาย ยตุติยา มูลสถาน สายอกัษร

158 เด็กชาย สายกลม ลุงกวน บา้นหนองข้ีนกยาง

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

ล าดบัที ่121 เป็นต้นไป  รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 4 

ช่ือ-สกุล



ที่ เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ
1 9 นางสาว กุลนนัท์ ไทยใหญ่ เพียงหลวง 1 (บา้นท่าตอน)
2 12 นางสาว จุฑารัตน์ แสงคอง โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม
3 16 นางสาว กาญจะนา หมอกค า เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9
4 18 นางสาว นิธิตา สามป๊อก เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9
5 24 เด็กหญิง นฤภร ลุงชาย ชุมชนบา้นคาย
6 28 เด็กชาย เมธินทร์ นายต๊ิ ชุมชนบา้นคาย
7 30 เด็กหญิง อริญญาภีมม์ สาระจนัทร์ เพียงหลวง 1 (บา้นท่าตอน)
8 46 นาย ธนัวา กนัทอง แม่อายวิทยาคม
9 48 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญมา แม่อายวิทยาคม

10 49 นาย หลา้บุญ ลุงซู่ แม่อายวิทยาคม
11 52 นางสาว รมิตา เจนหงษ์ แม่อายวิทยาคม
12 55 เด็กหญิง อาริศรา ค าปันศรี แม่อายวิทยาคม
13 56 เด็กหญิง ขวญัดาว ลุงสู้ แม่อายวิทยาคม
14 57 นางสาว ณฏัฐนรี กงศรี แม่อายวิทยาคม
15 62 นางสาว เกวลิน ตุ่นแกว้ แม่อายวิทยาคม
16 64 เด็กหญิง ศกุลตรา ก ่าแกว้ แม่อายวิทยาคม
17 66 เด็กหญิง สุชาวดี สิทธิแกว้ แม่อายวิทยาคม
18 68 นางสาว หญิง ลุงรอด แม่อายวิทยาคม
19 69 เด็กหญิง เยาวภา อะเคือ แม่อายวิทยาคม
20 70 เด็กหญิง ภาษิตา วงคอุ่์น แม่อายวิทยาคม
21 71 นางสาว สุดารัตน์ ลุงเฮือน แม่อายวิทยาคม
22 72 นางสาว ธนาภา เช้ือพระซอง แม่อายวิทยาคม
23 75 นางสาว ยพุาพร ลุงตะ๊ แม่อายวิทยาคม
24 76 นางสาว พชัรี กองแกว้ แม่อายวิทยาคม
25 77 นาย ธีรภทัร์ กา้งจาย แม่อายวิทยาคม
26 80 เด็กหญิง ศุทธินี หงษป์ระสิทธ์ิแม่อายวิทยาคม
27 81 นางสาว วารินทร์ จองแกว้ แม่อายวิทยาคม
28 85 นาย วรชยั อุทโท แม่อายวิทยาคม
29 87 นางสาว อารียา ด าวงศรี แม่อายวิทยาคม
30 90 นาย ชาคริต สันใจ แม่อายวิทยาคม

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

แผนการเรียน วทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ล าดบัที ่1-30 รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 1   



ที่ เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ
31 98 นาย นฤเบศ สมมะโน แม่อายวิทยาคม
32 101 เด็กหญิง วรัชยา ปันจนัทร์ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
33 102 เด็กหญิง ภานุชนารถ สุวรรณ์ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
34 103 นางสาว กมลรัตน์ ค  าอา้ย ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
35 104 เด็กหญิง อาภาวรรณ์ สมหนา้ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
36 106 นางสาว ปนดัดา วงคญ์าติ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
37 107 เด็กหญิง พชัชาพร สารพรม ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
38 108 นางสาว พรชนก วิทยาลยั ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
39 109 เด็กหญิง ศิริวรรณ แซ่ห่วง ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
40 110 นางสาว ทศันา ใจค า ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
41 111 นางสาว ภสัสร จะกอและ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
42 113 นางสาว กนกอร แซ่เอ้ี้ียง ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
43 116 เด็กหญิง เกศรินทร์ ศกัด์ิศรีดี ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)
44 120 นางสาว สุทธิดา ยาเคาะ เจา้ฟ้าอุบลรัตน์
45 122 นางสาว บุณยวีย์ ตะเปียว แม่อายวิทยาคม 
46 124 นางสาว พฤดี สัมพนัธ์ แม่อายวิทยาคม 
47 132 นางสาว กนกพร ตนัแกว้ แม่อายวิทยาคม
48 145 นางสาว จิราภรณ์ ค าแขก ป่าแจะวิทยา
49 149 นางสาว อจัธิยา แซ่ซุน บา้นสุขฤทยั
50 151 นางสาว อ าพร หลง ชุมชนวดัศรีดงเยน็
51 152 นางสาว นพมาศ อาจอ ชุมชนวดัศรีดงเยน็
52 155 นางสาว พชัญาภา แก่นแกว้ บา้นสุขฤทยั
53 157 นางสาว ผ่อง ปอหลา้ ชุมชนบา้นคาย

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

แผนการเรียน วทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ล าดบัที ่30 เป็นต้นไป  รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 2   



ที่ เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ

1 5 นางสาว อ าพร แสนตติ บา้นสุขฤทยั

2 7 นางสาว สิรินทรา อินทร์ต๊ิบ เพียงหลวง 1 (บา้นทา่ตอน)

3 8 นางสาว นวลลออ ลุงใสมา เพียงหลวง 1 (บา้นทา่ตอน)

4 10 นาย จกัริน จนัทร์ตา ฝางชนูปถมัภ์

5 11 เด็กหญิง เจนจิรา ตามิ สายอกัษร

6 14 เด็กหญิง ขวญัฤทยั แซ่ก่อ โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

7 17 เด็กหญิง ชนกชนม์ จงศิริ เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

8 19 เด็กชาย อนุชา มิตรชอบ เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

9 20 นางสาว พิมพกานต์ เทียนวนั เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

10 21 นางสาว ปานวดี เบา้ชยั ชุมชนบา้นคาย

11 23 นางสาว เดือน ลุงหม่อง ชุมชนบา้นคาย

12 25 นางสาว จนัทร์จิรา พงษตุ์ย้ ชุมชนบา้นคาย

13 31 นางสาว อุษณีย์ อินทวิชยั เพียงหลวง 1 (บา้นทา่ตอน)

14 32 นางสาว ดาวพระศุกร์ บญุทรง เพียงหลวง 1 (บา้นทา่ตอน)

15 33 เด็กหญิง พฒัยานี แสนค า เพียงหลวง 1 (บา้นทา่ตอน)

16 37 นางสาว กษมา แซ่พา่น บา้นหว้ยชมภู 

17 38 นางสาว วิไล วุย่ยือ่ บา้นสุขฤทยั 

18 40 นางสาว สโรชา เปียร์แชะ บา้นสุขฤทยั 

19 41 นางสาว ชนิกานต ์ เปียแหละ บา้นสุขฤทยั 

20 51 นางสาว มณีรัตน์ เสียงทอง แม่อายวิทยาคม

21 54 นางสาว มอญ นายกร แม่อายวิทยาคม

22 65 นางสาว ทศันพร บญุเจน แม่อายวิทยาคม

23 91 เด็กหญิง ขวญัฤทยั แซ่หยาง แม่อายวิทยาคม

24 93 นางสาว นวพร เอกธนาโชติกลุ รัตนาเอ้ือวิทยา

25 99 นางสาว มนสิการ เฉินเชวงกลุ ฉือจ้ีเชียงใหม่

รายช่ือนกัเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม
แผนการเรียน ภาษาองักฤษ - ภาษาจนี   รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 4  

ช่ือ-สกลุ



ที่ เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ

26 100 นางสาว วรากาญน์ ใจแกว้ บา้นทา่มะแกง 

27 105 เด็กหญิง มีนา ลุงซุ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

28 112 นาย ธีรภทัร แซ่เอ้ียง ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

29 115 นาย บดินทร์ ธนวรชยั เมืองงาม

30 121 นาย ธนวฒัร์ ใจบญุ เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

31 123 นางสาว สุนิสา อาจอ แม่อายวิทยาคม 

32 128 นางสาว ค า นายแสง แม่อายวิทยาคม 

33 133 เด็กหญิง อาเซียน คีรีปาริชาติ แม่ขา้วตม้ทา่สุด

34 135 นาย ชิโนรส ดวงดี เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

35 136 นาย ยุทุธศาสตร์ ศรีโสภา เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

36 137 เด็กชาย อาชวิน แซ่ยา่ง เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

37 140 เด็กชาย หลู่ ปานหมอก ชุมชนบา้นคาย

38 141 นางสาว ชมพู่ ลายเฮือง เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

39 142 เด็กหญิง รัตติกาล แซ่ว่าง บา้นสุขฤทยั

40 143 นางสาว สุพร อาดา บา้นทา่มะแกง 

41 144 เด็กหญิง รุ้งแกว้ แสนล่ี บา้นทา่มะแกง 

42 146 นางสาว ชลดา ปลอแฮ เจา้ฟ้าอุบลรัตน์

43 147 นางสาว พชัรีภรณ์ ศรีเมืองงาม เจา้ฟ้าอุบลรัตน์

44 148 นางสาว มณีรัตน์ แซ่จาง บา้นสุขฤทยั

45 154 นางสาว หมวย ปู่ เก บา้นสุขฤทยั

46 156 นางสาว สิริรักษ์ ไชยโย เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์9

47 169 นางสาว สุทธิภทัร ทยาธรรมสกลุ เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์10

หมายเหตุ ล าดบั 41-47 เป็นผูส้มคัรส ารอง

ช่ือ-สกลุ



ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียนเดมิ

1 13 นางสาว กุลนิภา แซ่ลอ โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

2 29 นางสาว ณัฐนรี เพง็อ่อนตา ชุมชนบา้นคาย

3 60 นาย อติเทพ เทพจกัร์ แมอ่ายวิทยาคม

4 73 นาย จิรายทุธ ปัญญามลู แมอ่ายวิทยาคม

5 117 นางสาว จุฑารัตน์ อยูชุ่่ม โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

6 118 นาย สุทธิพงษ์ แซ่ห่อ โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

7 119 นางสาว ภทัรภร ศุภธารธ ารง โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

8 166 นางสาว พชัราภรณ์ แสนยา่ง บา้นท่ามะแกง

9 170 นางสาว รพินทนิ์กา กาหลง ธญัญาพฒันวิทย ์(กาฬสินธุ)์

10 162 นางสาว ยลดา ซอหร่ิง แมอ่ายวิทยาคม

รายช่ือนักเรียนที่สมคัรเรียนช้ันมยัมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส   รายงานตวัที่โต๊ะ หมายเลข 3 

ช่ือ-สกุล



ที่ เลขทีส่มัคร โรงเรียนเดมิ

1 6 นางสาว ณชัชา ลุงเฮือง บา้นปางตน้เด่ือ

2 27 นาย ชยัยนัต์ ออ ชุมชนบา้นคาย

3 36 นาย สุรชาย วุย่ยือ่ บา้นสุขฤทยั 

4 39 นาย ชิติพนัธ์ ดีแกว้ บา้นสุขฤทยั 

5 50 นาย หลาวแสง ลุงนะ แม่อายวิทยาคม

6 59 นาย เจษฎา ลินณรงค์ แม่อายวิทยาคม

7 63 นางสาว จามหอม ลุงมหา แม่อายวิทยาคม

8 67 เด็กหญิง กญัญารัตน์ บุญรักษ์ แม่อายวิทยาคม

9 79 นาย อดิศกัด์ิ ธรรมทิง แม่อายวิทยาคม

10 88 นาย สมชาย ลุงติ แม่อายวิทยาคม

11 131 นาย พทุธา อายี บา้นป่าแดง

12 134 นาย ปฐม ลุงทุน แม่อายวิทยาคม

13 150 นาย ชิติพนัธ์ ดีแกว้ บา้นสุขฤทยั

14 160 เด็กชาย ณฐันยั ธรรมบณัฑิต บา้นจะคือ

15 163 นาย ทินภทัร พาซอ สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

16 168 นาย อนุชิต ทิพยวรรณ ชุมชนบา้นคาย

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

แผนการเรียน กีฬา   รายงานตัวทีโ่ต๊ะ หมายเลข 3 



ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียนเดมิ

1 1 เด็กชาย เคียวคม วงคเ์จริญ แมอ่ายวิทยาคม

2 15 นางสาว ละอองดาว ด ารงวรากุล โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

3 95 นาย ชนะชยั พานมะ แมอ่ายวิทยาคม

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนที่สมคัรเรียนช้ันมยัมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

แผนการเรียน ดนตรีไทย   รายงานตวัที่โต๊ะ หมายเลข 3 



ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียนเดมิ

1 2 นางสาว กรวรรณ กนัทะวงั ชุมชนบา้นแมฮ่่าง 

2 3 นางสาว รัติกาล รินชยั ชุมชนบา้นแมฮ่่าง

3 4 นาย ณเดช ลุงวิ ชุมชนบา้นคาย 

4 22 นางสาว จิตาภา ลุงติ ชุมชนบา้นคาย

5 26 นางสาว อุบลพรรณ สิมือ ชุมชนบา้นคาย

6 34 นางสาว ค าดาว ป่างค า บา้นท่ามะแกง 

7 35 นาย รวิพล ซนัตา บา้นท่ามะแกง 

8 42 นางสาว สุริยพร จะแฮ แมอ่ายวิทยาคม

9 43 นางสาว อรัญญา พงษพิ์พนัธ์ แมอ่ายวิทยาคม

10 44 นางสาว วราภรณ์ นามบุญ แมอ่ายวิทยาคม

11 45 นางสาว เกศจนั สุริยมา แมอ่ายวิทยาคม

12 47 นางสาว วรรณวิภา แสนบา้น แมอ่ายวิทยาคม

13 53 นางสาว ปิยวรรณ ลุงค า แมอ่ายวิทยาคม

14 58 นาย ณัฐดนยั มายาต๋า แมอ่ายวิทยาคม

15 61 นางสาว กาญจนา ชยัวงค์ แมอ่ายวิทยาคม

16 74 นาย พิชยกรณ์ ขวญัมา แมอ่ายวิทยาคม

17 78 นาย ปวเรศ ทองงาม แมอ่ายวิทยาคม

18 82 นาย เกียรติศกัด์ิ ค  าพีระ แมอ่ายวิทยาคม

19 83 นาย จีรศกัด์ิ ขนัธิวงค์ แมอ่ายวิทยาคม

20 84 นางสาว ณีรนุช เลาวา้ง แมอ่ายวิทยาคม

21 86 นาย ภานุกร เต่าค  า แมอ่ายวิทยาคม

22 89 นางสาว หอม ลุงทา แมอ่ายวิทยาคม

23 92 นางสาว วรรณรี จะสอ แมอ่ายวิทยาคม

24 94 เด็กชาย ภานุุวฒัน์ สิงห์ค  า แมอ่ายวิทยาคม

25 96 นาย ภทัรพร ชยัชนะ แมอ่ายวิทยาคม

รายช่ือนักเรียนที่สมคัรเรียนช้ันมยัมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม

แผนการเรียน ภาษาไทย - สังคมศึกษา    รายงานตวัที่โต๊ะ หมายเลข 5

ช่ือ-สกุล



ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียนเดมิ

26 97 นาย ศุภกร แซ่ล่ี โชติคุณะเกษม บา้นเมืองงาม

27 114 นางสาว โยษิตา ดวงแกว้ ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

28 125 นางสาว อริสรา ลุงตะ๊ แมอ่ายวิทยาคม 

29 126 นางสาว วิลาวณัย์ อินรัตน์ แมอ่ายวิทยาคม 

30 127 นางสาว หน่ึง เซียมราย แมอ่ายวิทยาคม 

31 129 เด็กหญิง สุรีย์ ลุงมาต ไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก)

32 130 เด็กชาย นนัทวฒัน์ ไชยชนะ ชุมชนบา้นคาย

33 138 นาย สถาปัตย์ ชยัมณี แมอ่ายวิทยาคม

34 139 เด็กหญิง ลมิตา เดือนค า แมอ่ายวิทยาคม

35 153 นาย ชยัวฒัน์ วรรณปัน พระปริยติัธรรม(วดัท่าตอน) 

36 158 เด็กหญิง จริยา จะมือ บา้นจะคือ

37 159 เด็กชาย ขวญัชยั จะพือโจ่ว บา้นจะคือ

38 161 นางสาว มาลี ปู่ ผ่า บา้นสนัตน้หม้ือ

39 164 นาย ปิยะ ดวงประทุม แมอ่ายวิทยาคม

40 165 นาย สมรักษ์ ลุงต่า แมอ่ายวิทยาคม
41 167 นาย เอก แสนนา แมอ่ายวิทยาคม

ช่ือ-สกุล
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