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1 ด.ช. รัชพล ค ำหล้ำ std s-m เทศบำลวัดดอนเปำ
2 ด.ญ. ธิดำรัตน์ หนักแน่น std เทศบำลวัดดอนเปำ
3 ด.ญ. ปณิฏฐำ เฉ่ืองไชยยศ std เทศบำลวัดดอนเปำ
4 ด.ช. กฤษกร บุญพิพัฒน์ eep s-m เทศบำลวัดดอนเปำ
5 ด.ญ. กุลนิษฐ์ หวังอยู่ดี std เทศบำลวัดดอนเปำ
6 ด.ญ. กมลชนก หม่องหนัก s-m std เทศบำลวัดดอนเปำ
7 ด.ช. วรภัทร จินำกำร std s-m เทศบำลวัดดอนเปำ
8 ด.ช. ธีรภัทร ก้อนค ำ เทศบำลวัดดอนเปำ
9 ด.ช. อนันต์ยศ ปันหนัก std เทศบำลวัดดอนเปำ
10 ด.ญ. รวงข้ำว โอ่โดเชำ s-m เทศบำลวัดดอนเปำ
11 ด.ญ. บุษกร สุทธนิล std เทศบำลวัดดอนเปำ
12 ด.ช. วีรนนท์ ลุงย่ำ std เทศบำลวัดดอนเปำ
13 ด.ญ. ณัฐธิดำ วงศ์พนำประสิทธ์ิ std เทศบำลวัดดอนเปำ
14 ด.ช. ศรำยุธ พรำนมูล eep std เทศบำลวัดดอนเปำ
15 ด.ช. วรเดช มีมิตรภำพ เทศบำลวัดดอนเปำ
16 ด.ญ. เบญจรัตน์ มรุพงศ์ หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
17 ด.ช. อภิวุฒิ หนักแน่น std s-m หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
18 ด.ญ. มำลี เลำซำงเปีลย หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
19 ด.ช. พิเชษฐ์ พิทักษ์ไพร หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
20 ด.ญ. ปำริฉัตร ลีตระกูลทอง s-m หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
21 ด.ญ. ไปรยำ แซ่โซ้ง หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
22 ด.ญ. พัชรินทร์ std หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
23 ด.ญ. วิชญำพร แซ่ลี std หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
24 ด.ญ. กรรณิกำ เลำตำ หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
25 ด.ญ. วรพร แซ่ลี s-m หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
26 ด.ช. รัชชำนนท์ ศรีลิมปนนท์ หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
27 ด.ญ. สำยฝน แซ่ลี std หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
28 ด.ญ. ปวีณนุช วงศ์ชยำงกูร std หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง
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รำยช่ือนักเรียนท่ีสมัครเข้ำเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม  อ ำเภอแม่วำง  จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันท่ี 12 พ.ค. 2563

**ค ำอธิบำยแผนกำรเรียน  (std = ห้องเรียนมำตรฐำนสำกล) (s-m = ห้องเรียนเสริมทักษะวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์)

                                  (eep = ห้องเรียนเสริมทักษะวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ( ภำษำอังกฤษ))
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29 ด.ช. อัครชัย แซ่โซ้ง s-m std องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13
30 ด.ญ. มรกต แซ่ยะ std s-m องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13
31 ด.ญ. อจลญำ แสนวังทอง std s-m องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13
32 ด.ญ. ชัญญำนุช กระจ่ำงโชคสุข std s-m องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13
33 ด.ช. วิทวัส ด ำรงวจนะศักด์ิ s-m eep ป่ำกล้วยพัฒนำ
34 ด.ช. ชำนน ต้นน  ำท่ี 5 บ้ำนขุนวำง
35 ด.ช. แดน ต้นน  ำท่ี 5 บ้ำนขุนวำง
36 ด.ญ. ใหม่ ต้นน  ำท่ี 5 บ้ำนขุนวำง
37 ด.ญ. ศลิษำ วิเวกด ำรง std eep ต้นน  ำท่ี 5 บ้ำนขุนวำง
38 ด.ญ. สำสุดำ นภำคีรีรมย์ บ้ำนทุ่งหลวง
39 ด.ช. นนทนัฐ ศิริจี s-m std บ้ำนหนองเต่ำ
40 ด.ช. ศังกร อรุณีรุ่งอรุณ std eep บ้ำนหนองเต่ำ
41 ด.ญ. ธัญชนิด บุญเป็ง std สำรสำสน์วิเทศอุปถัมภ์
42 ด.ญ. กรนันท์ ไชยวีระ eep สำรสำสน์วิเทศอุปถัมภ์
43 ด.ญ. นัยน์ปพร จำกัน eep สำรสำสน์วิเทศอุปถัมภ์
44 ด.ช. ธนภัทร ไฝค ำ eep สำรสำสน์วิเทศอุปถัมภ์
451 8399 01992 87 8ด.ญ. อัจฉรำ กำระหัน std s-m บ้ำนแก่น
461 5099 66525 63 1ด.ช. อฃิรวิชญ์ แสงช้ำง std s-m เจ้ำแม่หลวงอุปถัมภ์2
471 5003 01275 59 2ด.ญ. รุ่งอรุณ แซ่ลี std s-m บ้ำนหัวริน
481 5022 01068 59 7ด.ญ. พรรษำ คมข ำ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
491 5022 01068 09 1ด.ช. นันทกร กระจ่ำงกิจชมชิด std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
501 5099 66587 53 9ด.ช. โภคิน สุริยะ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
511 5099 66616 83 1ด.ญ. ภัทรวดี ปันทะนันท์ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
521 5007 01391 77 8ด.ญ. ภีวรินทร์ ณรงค์ศักด์ิ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
531 1102 01342 59 3ด.ญ. ชมพูนุช ปันค ำ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
541 5022 01068 77 5ด.ญ. ณัฏฐณิชำ ต๊ิบหลวง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
551 5099 66625 02 3ด.ญ. ขนิศฐ สมเป็ง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
561 5022 01068 06 6ด.ญ. เสำวนีย์ ไทยไหม std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
571 5001 04143 05 6ด.ญ. กฤติยำภรณ์ ศรีชัยมูล std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
581 5012 01156 29 1ด.ญ. ศิริวรรณ จินโน std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
591 5022 01068 58 9ด.ญ. ชบำแก้ว แซ่ซ้ง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
601 5206 01145 00 7ด.ญ. ภำวินี แซ่ย่ำง s-m std บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
611 5022 01069 15 1ด.ญ. ปฌำลี แซ่ย่ำง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
621 5007 01401 27 7ด.ญ. ทิพรัตน์ สละยอง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
631 5022 01068 38 4ด.ญ. ณัฎฐณิชำ จินดำธนโชติ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
641 5001 01143 20 0ด.ญ. ภิญญดำ เชำวนปรีชำ std eep บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
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651 5022 01065 61 9ด.ญ. เบญจรัตน์ เลำย่ำง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
661 5022 01068 47 3ด.ช. วิทยำ ศิริเป็ง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
671 5022 01064 62 1ด.ช. พงศกร เดชอูป std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
681 5022 01068 21 0ด.ช. ชิติสรรค์ เลำซ้ง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
691 5007 01394 27 1ด.ช. นำคบัลลังก์ ภูผำพลอย std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
701 5022 01068 13 9ด.ช. ทินภัทร สุวรรณรำษฎร์ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
711 5012 01161 74 0ด.ช. จักรภพ บุญศรี std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
721 5022 01070 18 4ด.ช. อรรถกร ตำค ำป้อ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
733 5007 01025 07 0ด.ช. วันชัย แสงหนุ่ม std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
741 5022 01066 20 9ด.ช. อิทธิพล แซ่เฒ่ำ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
751 5022 01068 60 1ด.ช. ปิยะรำช แซ่เฒ่ำ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
760 5022 0000 31 1ด.ช. กิตติพศ - std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
771 5022 01067 23 0ด.ช. กรวินท์ วงศ์โรจนเมธี std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
781 5022 01067 37 0ด.ช. เกียรติกุล แสวงผล std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
791 5012 01160 60 3ด.ญ. สลิลดำ ชัยมงคล std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
801 3415 01501 25 4ด.ช. สมเด็จ วงพรม std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
811 5099 66544 57 1ด.ช. ภูมิภัทร ชอบหัตถกรรม std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
821 5601 01638 68 3ด.ช. รัฐศำสตร์ เรืองธีรนพคุณ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
831 5012 01160 89 1ด.ช. นิรุช มำลำ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
841 5022 01069 20 8ด.ญ. จำรุวรรณ จันทร์เทศ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
851 5022 01069 08 9ด.ญ. ศศิวิมล ทำหมี std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
861 5012 01159 11 7ด.ช. ภูวำดล ตำมำลำ std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
870 5022 60000 02 3ด.ช. เมือง std s-m บ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ)
88 ด.ช. วรกำญต์ บุญมำศ std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
891 5022 01071 30 0ด.ช. อรปรียำ มรุพงศ์ std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
900 5003 01276 87 4ด.ญ. ชวัลลักษณ์ เซ่งจ่ำว std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
911 5780 00044 43 2ด.ญ. สุชำดำ แซ่เจ้ำ std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
921 5002 03302 71 7ด.ญ. ฐิติพร วิวัฒน์พนำกุล std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
931 5022 01071 01 7ด.ญ. วรรณวนัช แซ่ย้ำง std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
941 5033 66651 10 5ด.ญ. ธำรำรัตน์ พรพันประกำร std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
951 5022 01069 25 9ด.ญ. สุภัสสรำ มีประพันธ์ std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
96G 5022 57000 05 1ด.ช. สงกรำนต์ อินตำ std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
975076 00020 87 8ด.ช. โมเสก นันทศีล s-m std บ้ำนใหม่สวรรค์
981 5007 01388 81 5ด.ช. เอกมนต์ หำญชัยวีรกุล s-m std บ้ำนใหม่สวรรค์
991 5022 01068 97 0ด.ช. ธีรพงศ์ สิทธ์ิคงเด่น std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
100 ด.ช. ณัฐพงษ์ แซ่ลี std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
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1011 5089 0016 42 7ด.ช. ธนธรณ์ เลำย่ำง std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
1020 5022 01065 66 1ด.ช. ศักด์ิสิทธ์ิ เตชะเลิศพนำ std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
1031 5022 01068 35 0ด.ช. รัตติเทพ เตชะเลิศพนำ s-m std บ้ำนใหม่สวรรค์
1041 5096 00022 24 4ด.ช. ชยำกร แซ่ลี s-m std บ้ำนใหม่สวรรค์
1051 5022 01068 56 2ด.ช. อัครัช เลำวือ std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
1061 5022 01069 45 3ด.ช. ชยำนันต์ กิตติพัฒนชำญชัย std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
107 ด.ช. ชัชวำล อักษรบริสุทธ์ิ std s-m บ้ำนใหม่สวรรค์
1081 5012 01158 89 7ด.ญ. ณัฎฐณิชำ อุ่นป๊ิก s-m std วัดบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง
1091 5022 01069 26 7ด.ช. จิรำยุทธ อุ่นเรือน s-m std วัดบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง
1101 5099 66637 77 3ด.ช. กิตติเกษม อุ่นใจ s-m std วัดบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง
1110 0500 51100 34 7ด.ช. เมือง ค ำจ่ิง s-m std วัดบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง
1121 5004 01260 00 1ด.ช. ธนำกร นำยแก้ว s-m std วัดบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง
1131 5007 01413 44 5ด.ญ. อชิรญำ แสนตำ std s-m วัดบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง
1141 5012 01157 76 9ด.ญ. สุชัญญำ ถนอมเลิศชัย std s-m วัดบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง
1151 5022 01068 95 3ด.ช. วัชรพงษ์ กุยแก้ว s-m std วัดบ้ำนพันตน
1161 5099 66587 24 5ด.ช. ศุภกิตต์ิ จันทร์นวล std s-m วัดบ้ำนพันตน
1171 0500 40131 00 1ด.ช. อ่องแดง แอน std s-m วัดบ้ำนพันตน
1181 0500 40131 00 2ด.ญ. ขวัญ ลุงดิ std s-m วัดบ้ำนพันตน
119 ด.ช. หม่อง ลุงชุนต๊ะ std s-m วัดบ้ำนพันตน
1201 5022 01068 76 7ด.ช. นวพล เมืองมูล std s-m วัดบ้ำนพันตน
121G 5004 01380 00 3ด.ญ. แก่น ลุงต๊ินุ s-m eep วัดศิริชัยนิมิตร
1221 5007 01403 81 4ด.ญ. เสำวลักษณ์ ธงท่ี s-m eep วัดศิริชัยนิมิตร
1231 5022 01068 24 4ด.ช. ชวลิต ใจหน้อย s-m eep วัดศิริชัยนิมิตร
124G 5004 01380 00 2ด.ช. แดงน้อย - s-m eep วัดศิริชัยนิมิตร
1251 5007 01395 29 3ด.ช. วรกันต์ รุ้งเกียรติเจริญ s-m eep วัดศิริชัยนิมิตร
1260 0502 21010 60 2ด.ช. ไมค์ ลุงซอ s-m eep วัดศิริชัยนิมิตร
1271 5022 01069 05 4ด.ญ. จุฬำลักษณ์ พรหมศิริชำติ std s-m บ้ำนห้วยตอง
1281 5001 01144 96 6ด.ญ. โชติรส ขนบจรรยำ s-m std บ้ำนห้วยตอง
1291 5022 01068 49 0ด.ช. ธนำคิม ภูริบริบูรณ์ บ้ำนแม่แฮเหนือ
1301 5007 01395 29 3ด.ญ. ฐำนัดดำ แซ่ยะ s-m eep แม่ยะน้อย
131 ด.ช. ธนภัทร ไฝค ำ std eep แม่ยะน้อย
132 ด.ช. คิรำกร กระจ่ำงกิจชมชิด บ้ำนห้วยน  ำจำง
133 ด.ช. ธันวำ ปกรสิทธ์ิ std s-m บ้ำนห้วยน  ำจำง
134 ด.ช. ไกรศรี เลำเทำะ std s-m บ้ำนห้วยน  ำจำง
135 ด.ช. อลงกต สุรินต๊ะ std s-m โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร)

136 ด.ญ. อำภำกร สุรินต๊ะ std s-m โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร)
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137 ด.ช. ธีรภัทร แก้วดี s-m บ้ำนห้วยน  ำขำว
138 ด.ช. ภูตะวัน ตำปัน std บ้ำนห้วยน  ำขำว
139 ด.ช. กิตติคุณ นันทะปัน std บ้ำนเชิงดอย
140 ด.ช. รณกฤต คงชนะ std บ้ำนเชิงดอย
141 ด.ช. ปิยพนธ์ ปัญญำแก้ว สำรสำสน์วิเทศอุปถัมภ์
142 ด.ช. ธนนนท์ ชูธงรักไทย std s-m บ้ำนแม่แฮเหนือ
143 ด.ญ. กชกร แซ่วะ std บ้ำนห้วยน  ำจำง
144 ด.ช. ธนวงศ์ แสงเฮ่อ std s-m บ้ำนปำงตอง
145 ด.ช. ณ ฐสิทธ์ิ เช่งยะ std แม่วินสำมัคคี
146 ด.ญ. จิรำวรรณ แซ่จ่ำว std โรงเรียน รัปปำปอร์ต (ตชด.บ ำรุงท่ี 92)
147 ด.ช. ศักรินทร์ ท้ำวรัตนะกุล std โรงเรียนบ้ำนเจดีย์โคะ
148 ด.ญ. วรรณวณัช แซ่ย่ำง std บ้ำนใหม่สวรรค์
149 ด.ญ. สุชำนำถ แซ่วือ std โรงเรียนพระกุมำรเยซู สิงห์บุรี
150 ด.ช. กุมภำพันธ์ กำวี โรงเรียนแสงหิรัญวิทยำ
151 ด.ญ. เมษำ แซ่ว่ำง โรงเรียนพระกุมำรเยซู สิงห์บุรี
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