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1 07281 น.ส. ดวงฤทัย ค ำมูล อ ค บ้ำนกำดวิทยำคม
2 07440 น.ส. ละข่ิน ลุงสู้ จ บ้ำนกำดวิทยำคม
3 06959 นำย เพชร มติประชำชำติ อุต pps บ้ำนกำดวิทยำคม
4 06923 นำย ยุทธพงษ์ แซ่ยะ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
5 06910 นำย ณัฐวุฒิ ภิญญวงค์ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
6 06922 น.ส. ยำใจ แสนวังทอง ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
7 07453 น.ส. รุ่งทิพย์ แซ่วะ อ บ้ำนกำดวิทยำคม
8 069171 5099 66418 53 2นำย ธนำรัตน์ พรพันประกำร ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
9 06907 นำย จีรวัฒน์ วงศ์ชยำงกูร ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
10 06909 น.ส. ณัฐวดี ค ำปัน จ บ้ำนกำดวิทยำคม
11 06921 นำย ภัคพล เสำร์ค ำ จ บ้ำนกำดวิทยำคม
12 07112 น.ส. สุมิตรำ ค ำอีดอ้อย จ บ้ำนกำดวิทยำคม
13 07439 น.ส. บัวหอม ลุงสู้ จ บ้ำนกำดวิทยำคม
14 06916 นำย ธนำกร ขัดตุ่น อ บ้ำนกำดวิทยำคม
15 06913 นำย ต้น บุญทอง อ บ้ำนกำดวิทยำคม
16 06906 นำย จิรชัย ปู่เงิน อ จ บ้ำนกำดวิทยำคม
17 06937 น.ส. ศลิษำ พนำกิจไพรวัลย์ อ บ้ำนกำดวิทยำคม
18 06933 น.ส. ชัญญำนุช เพ่ิมยศสกุล อ บ้ำนกำดวิทยำคม
19 06905 น.ส. จิตอำทิพย์ ลิขิตอนุรักษ์ธำรำ อ บ้ำนกำดวิทยำคม
20 06915 น.ส. ธันยพร เลำซ้ง ว บ้ำนกำดวิทยำคม
21 06904 น.ส. กรกช เลำมำเย่ีย ว บ้ำนกำดวิทยำคม
22 069251 5099 66381 47 7น.ส. วรธิดำ คุณำธรรม ว บ้ำนกำดวิทยำคม
23 06924 น.ส. รำตรี เลำซำงเปีลย ว บ้ำนกำดวิทยำคม
24 07464 น.ส. พิมมำดำ ลุงหย่ำ ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
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รำยช่ือนักเรียนท่ีสมัครเข้ำเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม  อ ำเภอแม่วำง  จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันท่ี 12 พ.ค. 2563

**ค ำอธิบำยแผนกำรเรียน    (ว = วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์) (อุต = ศิลป์ - อุตสำหกรรม) (ค = ศิลป์ - คหกรรม)
(อ = ศิลป์ - ภำษำอังกฤษ) (จ = ศิลป์ - ภำษำจีน) (ญ = ศิลป์ - ภำษำญ่ีปุ่น)
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25 06928 น.ส. โศภิตสุดำ ชยำกุลนันท์ ค บ้ำนกำดวิทยำคม
26 06920 นำย พงษ์เทพ ช่ืนสุขภำพเพียง ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
27 069271 5022 01061 48 7นำย ศุภกิตต์ิ ศักด์ิชำติบ ำรุงกุล อ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
28 07468 น.ส. ขนิษฐำภรณ์ แซ่วะ ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
29 069021 5012 01146 60 1นำย กมลยศ หำญใจ บ้ำนกำดวิทยำคม
30 06931 นำย อภิศุภโชค ค ำมูล บ้ำนกำดวิทยำคม
31 06930 นำย อนุชิต ลุงต้ี อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
32 06971 น.ส. สิริกร อินต๊ะ ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
33 06962 นำย รัชพล เซ่งจ่ำว ว อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
34 06942 น.ส. กันติศำ สำมำรถ ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
35 06968 นำย สว่ำง มณฑลนที ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
36 07479 น.ส. วีรยำ พนมไพร ว ค บ้ำนกำดวิทยำคม
37 06973 นำย อภิรักษ์ เก่งกำรกิจ อุต อ บ้ำนกำดวิทยำคม
38 06944 น.ส. กุลปรียำ นักเบศร์ อ จ บ้ำนกำดวิทยำคม
39 06955 น.ส. นวลักษณ์ เบ้ียจ่ัน จ ค บ้ำนกำดวิทยำคม
40 07264 นำย กรวิทย์ แก้วป๋ัน PPS อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
41 06950 นำย ณัฐดนัย สุรินต๊ะ อ ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
42 06943 น.ส. กุลธิดำ ญำโน อ ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
43 06947 นำย เจตพล โชคศิริชัยกุล อ บ้ำนกำดวิทยำคม
44 06949 นำย ณภัทร อินตำ ญ ค บ้ำนกำดวิทยำคม
45 06966 นำย วิสำ สำธวัง อุต PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
46 07293 นำย พันธกร ค ำหม่ืนกุล อ บ้ำนกำดวิทยำคม
47 06961 น.ส. ยิง กู่งนะ อ ว บ้ำนกำดวิทยำคม
48 06952 นำย ธิติกร ค ำฟู ญ ค บ้ำนกำดวิทยำคม
49 06954 นำย นพดล นันทำ ว ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
50 06972 นำย อภิชำติ ปู่แก้ว PPS อ บ้ำนกำดวิทยำคม
51 06953 นำย ธีรเดช มศิริยำนันท์ PPS อ บ้ำนกำดวิทยำคม
52 06957 น.ส. เปรมศิตำพร แซ่ลี ค บ้ำนกำดวิทยำคม
53 07289 น.ส. บุณฑริกำ บุญชัยมงคล ค บ้ำนกำดวิทยำคม
54 07256 นำย สัญญำ ระพีเจิดสวัสด์ิ อุต PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
55 06965 น.ส. วิลำสินี สมบูรณ์ใจ ว ค บ้ำนกำดวิทยำคม
56 06958 น.ส. พนำรัตน์ กระยำหงัน ว บ้ำนกำดวิทยำคม
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57 06960 นำย มงคล วงค์ดี อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
58 06976 น.ส. อุไรพร แซ่วะ ค จ บ้ำนกำดวิทยำคม
59 06946 นำย จีระศักด์ิ จันทร์ต๊ะ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
60 07086 นำย ธนกฤต กระจ่ำงโชคสุข อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
61 06948 นำย ชำคริต แซ่ว้ำง อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
62 06956 นำย ประทีป เกษตรกุลทรัพย์ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
63 07015 น.ส. อธิษฐำน ปัญญำ ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
64 06996 น.ส. เบญญำภำ เลำเทำะ ว PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
65 06993 นำย ทิพกร โชคสถิต ว บ้ำนกำดวิทยำคม
66 07020 น.ส. ชุติมำ เจริญเจ้ำสกุล ว PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
67 070111 5099 66388 46 3น.ส. สุพิมญำ เพชรพัฒนำ ว PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
68 07007 น.ส. ศศิวิมล กิตติวีระ ว PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
69 07010 น.ส. สิริยำกร แซ่ย่ำง ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
70 07019 น.ส. อำรียำ มำเยอะ ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
71 070181 5022 01061 64 9น.ส. อรณิชำ รัตนชัยประสิทธ์ิ ว PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
72 07003 น.ส. ลลิดำ บุญวงค์ ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
73 06982 น.ส. กรวินทร์ จุมปู ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
74 07014 น.ส. อชิรญำ ธรรมชำติสถิต ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
75 06992 น.ส. ณัฎฐณิชำ ไฝค ำ ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
76 06994 นำย ธนำกร ปัญญำ ว อ บ้ำนกำดวิทยำคม
77 06988 นำย เฉลิมเผ่ำ เซ่งจ่ำว ว บ้ำนกำดวิทยำคม
78 07013 น.ส. แสงหล้ำ กุงโหม่ง ค บ้ำนกำดวิทยำคม
79 07002 นำย เมธี พงษ์เจริญ ญ อ บ้ำนกำดวิทยำคม
80 06987 นำย จิรวิทย์ แซ่ลี ญ PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
81 07016 นำย อนุวัฒน์ มโนปัน ญ ค บ้ำนกำดวิทยำคม
82 06991 นำย ณัชพล แซ่ย่ำง อุต ค บ้ำนกำดวิทยำคม
83 07004 นำย วรัญชิต ส่ำงแป่ อุต อ บ้ำนกำดวิทยำคม
84 07017 นำย อภิรักษ์ แซ่ลี อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
85 07080 นำย ธีรเดช เจริญวงค์ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
86 06986 นำย จิตรกร ป่ำโป่งไพบูลย์ อุต อ บ้ำนกำดวิทยำคม
87 07009 น.ส. สำยฝน องอำจคีรี จ อ บ้ำนกำดวิทยำคม
88 07005 น.ส. วรัญญำ กระจ่ำงโชคสุข จ ว บ้ำนกำดวิทยำคม
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89 06989 น.ส. ญำณภำ แซ่ลี จ บ้ำนกำดวิทยำคม
90 06997 น.ส. ปภำวี ใบบุญนรำวุฒิ จ ว บ้ำนกำดวิทยำคม
91 06983 น.ส. กันตำ ลีเลิศ อ ว บ้ำนกำดวิทยำคม
92 06995 นำย บริรักษ์ จ้ันต๊ะ อ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
93 06998 น.ส. ปำริชำติ สุค ำ อ ญ บ้ำนกำดวิทยำคม
94 07110 น.ส. จิตตรำพร ลุงป่ำง อ ว บ้ำนกำดวิทยำคม
95 07001 นำย พีระนันท์ ยุระศรี อ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
96 07012 นำย สุรเชษฐ์ ค ำวัง อ ว บ้ำนกำดวิทยำคม
97 07006 น.ส. วันเพ็ญ ลุงซิง อ จ บ้ำนกำดวิทยำคม
98 07079 น.ส. อรุณี เชิดชูบรรพชน อ PPS บ้ำนกำดวิทยำคม
99 06984 น.ส. กิตติกำ แซ่วะ อ ว บ้ำนกำดวิทยำคม
100 รอ รร ออกให้ใหม่1 5022 01061 15 1น.ส. จำรุณี คิรำปียวำจำ อ จ บ้ำนห้วยตอง
101 รอ รร ออกให้ใหม่ นำย จริม กำนนภูม อ PPS บ้ำนห้วยตอง
102 รอ รร ออกให้ใหม่1 5022 01062 65 3น.ส. วศินี พะแกะลี ว อ บ้ำนห้วยตอง
103 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. บัวขำว รังษ๊ ว อ บ้ำนห้วยตอง
104 รอ รร ออกให้ใหม่1 5096 00011 22 6นำย วรกันต์ พงศ์ปนำ ว จ บ้ำนแม่เอำะ
105 รอ รร ออกให้ใหม่1 5016 01154 00 7น.ส. พัชรำภรณ์ พิคำง อ บ้ำนเตียนอำง
106 รอ รร ออกให้ใหม่1 5022 01061 08 8นำย จรูญโรจน์ แซ่วะ อ จ แม่ตะละวิทยำ
107 รอ รร ออกให้ใหม่1 5076 00011 83 น.ส. ดอกฟ้ำ แซ่โซ้ง จ ว ญ ไทยรัฐวิทยำ 79 (บ้ำนหนองอำบช้ำง)

108 รอ รร ออกให้ใหม่1 5002 01259 58 7น.ส. ชนกนันท์ แซ่ยะ PPS ว อ ไทยรัฐวิทยำ 79 (บ้ำนหนองอำบช้ำง)

109 รอ รร ออกให้ใหม่1 5012 01149 60 0นำย พุฒิพงศ์ ทนันจำ อุต ค บ้ำนหัวริน
110 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. นริชำ วนำไพร ว PPS บ้ำนแม่ต๋อม
111 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. ปิยำกร ค้ ำจุนสวรรค์ ว ค บ้ำนแม่ต๋อม
112 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. สุรีย์พร วชิรกุลวงค์ ว ชุมชนบ้ำนท่ำข้ำม
113 06970 นำย สิทธิพงษ์ แซ่เท้ำ อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
114 รอ รร ออกให้ใหม่ นำย วิรำกร สุดเสรี อ จ ยอเซฟอุปถัมภ์
115 รอ รร ออกให้ใหม่ นำย อภิรักษ์ สงศิลำวัต ญ แม่วินสำมัคคี
116 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. สุพรรษำ ค ำวัน คก แม่ตืนวิทยำ
117 06974 น.ส. อภิสรำ แก้วตำ จ คก บ้ำนกำดวิทยำคม
118 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. กุลธิดำ วรรณหงษ์ ว อ พร้ำววิทยำคม
119 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. สำลิกำ พนำก ำเนิด ว อ วัดห้วยแก้ว
120 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. อนิชำ แจวมูแฮ จ ศึกษำสงเครำห์เชียงใหม่
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121 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. วรรณพร ใฝ่ควำมดี คก อ แม่วินสำมัคคี
122 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. เกวลิน บัวค ำ คก อ แม่วินสำมัคคี
123 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. นัฏฐณิชำ เนวิรำช ว อ ศึกษำสงเครำห์เชียงใหม่
124 รอ รร ออกให้ใหม่ นำย ภำนุวัฒน์ ใจเมือง คก วัดห้วยแก้ว
125 รอ รร ออกให้ใหม่ นำย จักรพงษ์ เช่งยะ ญ คก แม่วินสำมัคคี
126 07000 น.ส. พิจิตรำ เป้ียจันตำ ว บ้ำนกำดวิทยำคม
127 069031 5012 01145 24 8นำย คณัสนันท์ ปันก้อน อุต บ้ำนกำดวิทยำคม
128 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. ปิยดำ แซ่วือ จ โรงเรียนพระกุมำรเยซู สิงห์บุรี

129 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. อนัญพร แซ่วือ ค โรงเรียนพระกุมำรเยซู สิงห์บุรี

130 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. สุชัญญำ แซ่ยะ ญ โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม
131 รอ รร ออกให้ใหม่ น.ส. ดวงดำว ลำวะ จ โรงเรียนบ้ำนเเม่เเฮเหนือ

ท่ี รหัส นรเลขประจ ำตัว ปชช ช่ือ - สกุล 
เลือกแผนกำรเรียน

โรงเรียนเดิม


