
ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล โรงเรียนเดมิ พืน้ทีบ่ริการ หมายเหตุ

1 นางสาวธวลัรัตน์           เทใหม่ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

2 นายสมยศ                       แซ่หาญ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

3 นางสาวนนัทิกานต ์    อ่องคาํ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

4 นางสาวดาวเรือง          ใจปิง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

5 นายฐิติพงธ์                    สีสนิท ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

6 นายกมัปนาท                สินใจ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

7 นายเมธา                        บวัเหล็ก ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

8 นายมาวิน                      บุญอิน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

9 นายนาธาน                   ชุ่มหลา้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

10 นายธีรภทัร                   การินทร์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

11 นางสาวกรรณิกา           แปงอุด ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

12 นางสาวรัชนี               ใจหมัน่ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

13 นางสาววลันา            ใจปิง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

14 นางสาวสุวรรณา       แซ่โยง่ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

15 นางสาวศิริพรรณ      คาํผาย ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

16 นางสาวอรุณี             สกุลวรภทัร ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

17 นายฐิติพงศ ์              สีสนิท ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

18 นางสาวรุ่งฤดี           แซ่เฮอ้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

19 นางสาวเฟ่ืองฟ้า      แซ่เฮอ้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

20 นางสาวปิยนนัท ์     แซ่รี ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

21 นางสาวรัตติกาล     ทิพยแ์ปง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

22 นายรณกฤต              ปันต๊ิบ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

23 นางสาวกานตธิ์ดา   ยอดออน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

24 นายวีรชน                  แซ่โซ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

25 นายวิเศษ                   บุญอิน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

26 นางสาวอินทิรา        ปันจา ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

27 นางสาวญารัตน์       สุขเอ่ียม ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

28 นางสาวแพรวรินทร์      อ่ินทา ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

29 นางสาวปิยพนธ์       ศิริคาม ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

ประกาศผลการคดัเลือกนักเรียน

ศึกษาต่อระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ประจ าปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน



30 นางสาววนาลกัษณ์       เทใหม่ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

31 นายสิทธิชยั               เทใหม่ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

32 นางสาวจนัทนา      วรรณชน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

33 นางสาวนํ้าทิพย ์     พิศจารย์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

34 นางสาววริศรา        สมฤทธ์ิ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

35 นางสาวอุดร            บุญอิน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

36 นางสาวรัชนก         บุญอิน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

37 นางสาวพิกุล           ยอดอ่อน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

38 นางสาวธนัสุตรา  ปรีชารัตนเวโรจน์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

39 นางสาวอุษา           บุญอินทร์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

40 นายสรวิศ                เทียนรุ่งยอดภู ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

41 นายธนบูรณ์            ลีลาเชาวเ์ลิศ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

42 นายถาวร                 แซ่เลา้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

43 นายอคัรพล            วรรณชน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

44 นางสาวรัตติกาล    ใจปิง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

45 นางสาวมลธิดา       คาํแควน่ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

46 นางสาวธนัยพร       แซ่วา่ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

47 นางสาวพนิตพร      แซ่เฮอ้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

48 นางสาวดวง             แซ่เลา้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

49 นางสาวบุษบา         ใจปิง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

50 นายสุทธิชยั              อินปา ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

51 นางสาวพชัรีพร      ใจปิง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

52 นางสาวดวงกมล    ใจปิง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

53 นายวินยั                    แซ่ทา้ว ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

54 นายยิง่คุณ                 แซ่วา่ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

55 นางสาวปราณี       กรธนาพาณิชย์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

56 นายดรุณ                ทองเมืองหลวง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

57 นางสาวพิมลรัตน์        ขนัติวงศ์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

58 นางสาวบงกช         นนัศิริ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

59 นายไพโรจน์            แซ่วา่ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

60 นายธนบดี                แซ่วา่ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

61 นางสาวอรปรียา     ตาเขียว ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556



62 นายจารุพงศ ์           สีสนิท ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

63 นางสาวสุภาพร       แสนโซ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

64 นายวชัรินทร์           ปัญญาวงศ์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

65 นายพรชยั                ทรงวรพนัธ์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

66 นายศิลา                   ชุ่มหลา้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

67 นางสาววนิดา         แซ่โซ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

68 นางสาวพรทิพย ์    คาํมีสี ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

69 นางสาวกาญจนา    แสนโซ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

70 นางสาวธญัญรัตน์   เปาป่า ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

71 นางสาวเมธาวี      ทพัพมงคลรัตน์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

72 นางสาวกรรณิการ์         เทใหม่ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

73 นางสาวเอ้ืองฟ้า            ใจปิง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

74 นายนครชยั                     บุญอิน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

75 นางสาวสายธาร            บุญอิน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

76 นางสาวศยามล              แสนโซ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

77 นางสาวบุษบา               แสนโซ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

78 นางสาวสุพรรณี           แซ่เลา้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

79 นางสาวสุวรรณี            แซ่โซ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

80 นางสาวสุวพร          มาศกิตติวงศ์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

81 นางสาวพริมา           แซ่โซ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

82 นางสาววนัดี             แซ่วา่ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

83 นางสาวระเบียบ       ใจปิง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

84 นางสาวจนัทร์วิมล   พิศจาร ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

85 นายชวน                    วิวฒันาชยักูลศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

86 นางสาวภทัรวดี         แสนซุง้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

87 นางสาวกญัญารัตน์  จนัอุดม ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

88 นางสาวสิรินยา          ออธะขนัธุ์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

89 นายวีรเทพ                  อชัฒาสัย ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

90 นายเจษฎากร              ลกัษณะยศ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

91 นางสาวดาริกา           สุคนธมาศ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

92 นางสาวกญัญพชัร     คาํวรรณา ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

93 นางสาวนิชธาวลัย ์  ศรัทธาอนนัต์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

94 นายสมชัชา             เพชรรัตน์พนัธุ์ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556



95 นางสาวอาภรณ์       เหลืองตรงกิจ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

96 นางสาวอนญัญา       จิตมะกลํ่า ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

97 นางสาวศลิษา           คาํวรรณะ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

98 นางสาวสุชาวดี         ยงันิตย์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

99 นางสาวฉวีวรรณ      แสนซุง้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

100 นางสาวกิติยาพร       ตรัยรัตน์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

101 นางสาวรุ่งทิวา          สมวงศ์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

102 นางสาวพิมลภา         กวินวลยั ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

103 นางสาวลาํดวน          แซ่วา่ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

104 นางสาวทดัดาว         ขดัโน ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

105 นางสาวเจนจิรา         ตัน๋คาํ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

106 นางสาวพชัรภรณ์     พรมใจ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

107 นางสาววริษา             แซ่เลา้ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

108 นางสาวสุนีย ์             ขาเหล็ก ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

109 นางสาวเตม็ศิริ          บุญอินทร์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

110 นายสิทธิชยั               อาวาทย ์ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

111 นายพงศพ์ล       อาชาบุญฤทธ์ิ ศึกษาสงเคราะห์น่าน - รายงานตวั 25 มีค. 2556

112 นายสมเกียรติ อินปา ชุมชนศิลาแลง ปัว รายงานตวั 25 มีค. 2556

113 นางสาวสาธินี อินปา ชุมชนศิลาแลง ปัว รายงานตวั 25 มีค. 2556

114 นางสาวสุนนัทา หนาํคอก เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ รายงานตวั 25 มีค. 2556

115 นางสาวพวงผกา เหล่าติกุล บา้นก่ิวนํ้าสาขานํ้าตวง แม่จริม รายงานตวั 25 มีค. 2556

116 นางสาววราภรณ์ ปันอิน บา้นด่าน เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

117 นางสาวนารีรัตน์ แปงอุด บา้นด่าน เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

118 นางสาวพรสุดา แปงอุด บา้นด่าน เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

119 นางสาวสุพรรษา แปงอุด บา้นด่าน เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

120 นางสาวมณฑา นะเดช บา้นบ่อเบ้ีย บา้นโคก รายงานตวั 25 มีค. 2556

121 นางสาวนยัน์ปพร นะเดช บา้นบ่อเบ้ีย บา้นโคก รายงานตวั 25 มีค. 2556

122 นายภาคิน สวสัด์ิรักษา บา้นบ่อเบ้ีย บา้นโคก รายงานตวั 25 มีค. 2556

123 นายเกรียงไกรศร คาํมุง บา้นบ่อหยวก บ่อเกลือ รายงานตวั 25 มีค. 2556

124 นายธีรชยั ปันอิน บา้นบ่อหยวก บ่อเกลือ รายงานตวั 25 มีค. 2556

125 นางสาวพรรณปพร ฤทธ์ิพายพั บา้นปรางค์ ปัว รายงานตวั 25 มีค. 2556

126 นางสาวกลัยภร ม่ิงมิตรวิบูลย์ บา้นปรางค์ ปัว รายงานตวั 25 มีค. 2556

127 นางสาวศมน พงศช์ยัภิวฒัน์ บา้นร่มเกลา้ แม่จริม รายงานตวั 25 มีค. 2556



128 นางสาวสาธิตา แซ่ว้ือ บา้นร่มเกลา้ แม่จริม รายงานตวั 25 มีค. 2556

129 นางสาวจิราภรณ์ แซ่ว้ือ บา้นร่มเกลา้ แม่จริม รายงานตวั 25 มีค. 2556

130 นางสาวดวงจนัทร์ แซ่โซ้ง บา้นร่มเกลา้ แม่จริม รายงานตวั 25 มีค. 2556

131 นายสิทธิพร แซ่โซ้ง บา้นร่มเกลา้ แม่จริม รายงานตวั 25 มีค. 2556

132 นางสาวภาวดี บุญอินทร์ บา้นสบมาง บ่อเกลือ รายงานตวั 25 มีค. 2556

133 นางสาวจนัจิรา สาแกว้ บา้นสบมาง บ่อเกลือ รายงานตวั 25 มีค. 2556

134 นางสาวศุภารินยา บุญอินทร์ บา้นสบมาง บ่อเกลือ รายงานตวั 25 มีค. 2556

135 นางสาวสาริณี อุ่นถ่ิน บา้นหว้ยฟอง เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

136 นางสาวอารดา อุ่นถ่ิน บา้นหว้ยฟอง เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

137 เด็กหญิงภคัจิรา อุ่นถ่ิน บา้นหว้ยฟอง เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

138 นางสาวณฎัฐิกา วงัอะโศก ฝ่ังหม่ิน (รัฐราษฎร์บาํรุง) เวียงสา รายงานตวั 25 มีค. 2556

139 นายนิยม สกุลจิตรกญัญา พระปริยติัธรรมวดันิโครธาราม ท่าวงัผา รายงานตวั 25 มีค. 2556

140 นางสาวเปรมิกา ยอดออน ภูคาวิทยาคม ปัว รายงานตวั 25 มีค. 2556

141 นางสาวอินทุอร ยอดออน ภูคาวิทยาคม ปัว รายงานตวั 25 มีค. 2556

142 นางสาวคณึงนิจ แซ่เลา้ ภูเคง็พฒันา เวียงสา รายงานตวั 25 มีค. 2556

143 นางสาวกรรณิการ์ แซ่เลา้ ภูเคง็พฒันา เวียงสา รายงานตวั 25 มีค. 2556

144 นางสาวอารีรัตน์ แซ่ทา้ว มธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

145 นางสาวณฐัชยา สมปาน แม่จริม แม่จริม รายงานตวั 25 มีค. 2556

146 นางสาวจนัทร์ทิพย ์แซ่ทา้ว ราชประชานุเคราะห์ 23 นครไทย รายงานตวั 25 มีค. 2556

147 เด็กหญิงเจนจิรา แปงอุด หม่อนเจา้เจริญใจ เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

148 เด็กหญิงสุชาดา แปงอุด หม่อมเจา้เจริญใจ เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

149 เด็กหญิงปริชาติ แปงอุด หม่อมเจา้เจริญใจ เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

150 เด็กหญิงวรรณา ใจปิง หม่อมเจา้เจริญใจ เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

151 เด็กหญิงโสภา แปงอุด หม่อมเจา้เจริญใจ เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

152 นางสาวเจ๊ียบ ใจปิง หม่อมเจา้เจริญใจ เฉลิมพระเกียรติ รายงานตวั 25 มีค. 2556

153 เด็กหญิงจิราภา จกัษุธรรม ฝ่ังหม่ิน (รัฐราษฎร์บาํรุง) เวียงสา รายงานตวั 25 มีค. 2556

154 นางสาวชยานี แซ่เต๋ิน บา้นนํ้างาว เมือง รายงานตวั 25 มีค. 2556

155 นายไช   แซ่เฮอ้ นนัทบุรีวิทยาพระปริยติัธรรม เมือง รายงานตวั 25 มีค. 2556

156 นายสุกฤษณ์  หลา้เชียงของ ศึกษาสงเคราะห์น่าน เวียงสา รายงานตวั 25 มีค. 2556

157 นางสาวรัชนีกร  คนัทะลือ ศึกษาสงเคราะห์น่าน เวียงสา รายงานตวั 25 มีค. 2556

158 นายณฐัพงษ ์ วฒิุสูง พระปริยติัธรรมวดัเสาหิน ลบัแล รายงานตวั 25 มีค. 2556

159 นายศรัญญู    พิมพน์อ้ย พระปริยติัธรรมวดัเสาหิน ลบัแล รายงานตวั 25 มีค. 2556

160 นางสาววราภรณ์ พิมพน์อ้ย บา้นบ่อเบ้ีย บา้นโคก รายงานตวั 25 มีค. 2556


