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1 1001 เด็กชายกรวิชญ์      ไชยวุฒิ บา้นเส้ียว ป.6

1 1002 เด็กชายกรวุฒิ       ค าแสน บา้นเส้ียว ป.5

1 1003 เด็กชายกฤชณัฎฐ์   ปะระมะ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

1 1004 เด็กชายกฤชณัฏฐ์   หลงชิน ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

1 1005 เด็กชายกฤติเดช    นากองแก้ว บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

1 1006 เด็กชายกฤษฎา     ทนะวัง บา้นปงสนุก ป.6

1 1007 เด็กชายกันต์กวี     บวัอิ่น บา้นนาหนุน1-ปตุิราษฎร์ ป.6

1 1008 เด็กชายการัณยภาส   หนองแก้ว ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

1 1009 เด็กชายกิตติกวิน   มีบญุ บา้นปงสนุก ป.6

1 1010 เด็กชายกิตติเดช   แจ้งจันทร์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

1 1011 เด็กชายกีรติ       นันทช์ัย ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

1 1012 เด็กชายกุลชวาล   เขื่อนเมือง ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

1 1013 เด็กชายเขตตะวัน    จันต๊ะยอด ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

1 1014 เด็กชายคมศักด์ิ   ค าแสน ไตรราษฎร์วิทยา ป.6

1 1015 เด็กชายคุณวัฒน์ เมืองค า ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

1 1016 เด็กชายคุณานนท ์เทใหม่ บา้นคัวะ ป.6

1 1017 เด็กชายจักร์รินน์   โคตะยันต์ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

1 1018 เด็กชายจิตประภัสร์    ธนะขว้าง ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

1 1019 เด็กชายจิรดนย์     สุภาใจ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

1 1020 เด็กชายจิรทปีต์    ทบัสาร บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

1 1021 เด็กชายจิรวัชร     ทองดี ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

1 1022 เด็กชายจิราธิษฐ์   ผิวเผือก ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

1 1023 เด็กชายเจษฎา    ล าค า ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

1 1024 เด็กชายเจษฎากร    ปอ้มสาหร่าย บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

1 1025 เด็กชายชนม์ณวิชญ์  โพธ์ิแก้ว บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

1 1026 เด็กชายชนาธิป    สุฤทธ์ิ บา้นวังว้า ป.5

1 1027 เด็กชายชยกฤช    พุฒปี้ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

1 1028 เด็กชายชยพล     พรมโน ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

1 1029 เด็กชายชยากร    มังคละ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

1 1030 เด็กชายชลธิป    จันทค์ า บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5
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2 1031 เด็กชายชวิศ        อะทะไชย ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

2 1032 เด็กชายชัยวัฒน์    ตนทพิย์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

2 1033 เด็กชายชัยสุกฤษฎ์ิ   ปะสีละเตสัง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

2 1034 เด็กชายชานนท ์    สุนทร บา้นปง ป.5

2 1035 เด็กชายชายุกร      สุวรรณจันทร์ บา้นผาขวาง ป.6

2 1036 เด็กชายชิติพัทธ์     ชวนสมบรูณ์ศิริ บา้นถ่อน ป.6

2 1037 เด็กชายชินดนัย     จันต๊ะนุ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

2 1038 เด็กชายชินวัฒน์    ต๊ะวิชัย บา้นสบสาย ป.6

2 1039 เด็กชายชินาธิป     จิตกว้าง ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

2 1040 เด็กชายชูตรศุกูล   มังคละ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

2 1041 เด็กชายฐานทพั    ภาพต๊ิบ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

2 1042 เด็กชายฐาปนพงศ์    ธรรมราช ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

2 1043 เด็กชายฑีฆาศรัญย์   สุเศรษฐวัฒ์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

2 1044 เด็กชายณฐวัฒน์     ต้ังเจียมศรี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

2 1045 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ   ธรรมรักษา บา้นเส้ียว ป.6

2 1046 เด็กชายณัชพล       สุทธจ้อย ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

2 1047 เด็กชายณัฐชนน     สารฝ้ัน บา้นวังว้า ป.6

2 1048 เด็กชายณัฐดนัย    กิตินันท์ บา้นนาหนุน 2 ป.5

2 1049 เด็กชายณัฐนนท ์   ไชยกา ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

2 1050 เด็กชายณัฐพงศ์    สุฤทธ์ิ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

2 1051 เด็กชายณัฐพล     ธรรมลังกา บา้นผาขวาง ป.6

2 1052 เด็กชายณัฐพัฒน์   ต้าวใจ น่านคริสเตียนศึกษา ป.6

2 1053 เด็กชายณัฐพัฒน์   บญุเฮ็ง บา้นปงสนุก ป.5

2 1054 เด็กชายณัฐวัตร    กันทะเขียว บา้นนาหนุน 2 ป.5

2 1055 เด็กชายณัฐวัศ     ค าเขื่อน บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

2 1056 เด็กชายณัฐวุฒิ    กันยะ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

2 1057 เด็กชายณัฐวุฒิ    ล าน้อย บา้นสบสาย ป.6

2 1058 เด็กชายตุลธร     ค าอุ่น ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

2 1059 เด็กชายตุลย์พิสิษฐ์    หลวงยศ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

2 1060 เด็กชายเตชพน     ล าน้อย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

รำยช่ือนักเรยีนเข้ำรว่มกำรทดสอบวัดควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวิชำกำร โรงเรยีนท่ำวังผำพิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

 วันจันทร ์ที่ 12 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2565 



ห้องสอบที่ เลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ ช่ือ  -  สกุล โรงเรยีน ระดับชั้น

3 1061 เด็กชายเตชสิทธ์ิ     ล าน้อย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

3 1062 เด็กชายทยาวีร์      วิยา ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

3 1063 เด็กชายทรงพร      ต๊อดแก้ว บา้นวังว้า ป.6

3 1064 เด็กชายทกัษ์ดนัย    ค าแสน บา้นเส้ียว ป.5

3 1065 เด็กชายทกัษ์ดนัย    เดชะ ไตรราษฎร์วิทยา ป.6

3 1066 เด็กชายทศันพงศ์    จันต๊ะ บา้นผาขวาง ป.6

3 1067 เด็กชายธนกฤต      ใจทศิ บา้นแหน ป.6

3 1068 เด็กชายธนกฤต     ชวานย์นนท์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

3 1069 เด็กชายธนกฤติ     สังสิมมา บา้นเส้ียว ป.5

3 1070 เด็กชายธนภัทร    กล้าแข็ง ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

3 1071 เด็กชายธนภัทร    เขื่อนแก้ว ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

3 1072 เด็กชายธนภัทร    วุฒิไชย บา้นถ่อน ป.6

3 1073 เด็กชายธนภูมิ     ค าตัน บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

3 1074 เด็กชายธนวัฒน์    สภูยศ บา้นยู้ ป.6

3 1075 เด็กชายธนวัฒน์    สารมลฐี บา้นถ่อน ป.5

3 1076 เด็กชายธนวัต      มีบญุ บา้นปงสนุก ป.6

3 1077 เด็กชายธนวัตน์    ซ่ึงแสน ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

3 1078 เด็กชายธนากร    กันยะ บา้นนาหนุน 2 ป.5

3 1079 เด็กชายธนาณุพนธ์    อนันต์ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

3 1080 เด็กชายธนาธิป     มุขเพรช ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

3 1081 เด็กชายธนาภูมิ    แย้มยินดี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

3 1082 เด็กชายธรรมธัช    แซ่ลี ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

3 1083 เด็กชายธฤษณุ      ปรารมภ์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

3 1084 เด็กชายธัญชนณ    ธัญญเจริญ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

3 1085 เด็กชายธัญญ์เรศ    ไกรอ่ า บา้นนาฝ่า ป.5

3 1086 เด็กชายธารพิพัฒน์  วิภาคะ พัฒนานิคมวิทยา ป.6

3 1087 เด็กชายธาราพัฒน์   ปะทิ บา้นยู้ ป.6

3 1088 เด็กชายธีรดนย์     พลจร บา้นคัวะ ป.5

3 1089 เด็กชายธีรธรรม    มังคละ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

3 1090 เด็กชายธีรภพ      บวัคง ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6
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4 1091 เด็กชายธีรภัทร       ตาริน บา้นถ่อน ป.6

4 1092 เด็กชายธีรภัทร       อุ่นใจ บา้นคัวะ ป.5

4 1093 เด็กชายนนทพัชร    จันทร์เจียม บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

4 1094 เด็กชายนพคุณ      ต๊อดแก้ว ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

4 1095 เด็กชายนภนต์       โสพรม บา้นถ่อน ป.6

4 1096 เด็กชายนรสิงห ์     ทาเปก๊ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

4 1097 เด็กชายนเรศ        ค าอุ่น บา้นนาหนุน 2 ป.5

4 1098 เด็กชายนวพรรษ   นันชัย พัฒนานิคมวิทยา ป.6

4 1099 เด็กชายนักรบ       ชุติอาริยะพงศ์ อนุบาลสุภาพวิทยา ป.6

4 1100 เด็กชายนันทธ์วัช    เพ็ชรภา บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

4 1101 เด็กชายนันทพิพัฒน์   สกุลพงษ์ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

4 1102 เด็กชายนันทพ์ิพัฒน์   อุทธิยา บา้นคัวะ ป.6

4 1103 เด็กชายนันทวัฒน์   ระชน บา้นนาฝ่า ป.5

4 1104 เด็กชายน่านฟ้า      ขจรศักดา ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

4 1105 เด็กชายนิติธร        โดดเทยีน ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

4 1106 เด็กชายนิธิป         วิชัยยา ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

4 1107 เด็กชายปกรณ์เกียรติ    จิณะไชย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

4 1108 เด็กชายปฏิพล       ทะอุ่น บา้นปง ป.6

4 1109 เด็กชายปฏิพล       มุขเพ็ชร บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

4 1110 เด็กชายปฏิภาณ     พุฒทา อนุบาลสุภาพวิทยา ป.6

4 1111 เด็กชายปฐวี         สายทองแท้ บา้นผาขวาง ป.6

4 1112 เด็กชายปภิณวิช    พุฒหมื่น ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

4 1113 เด็กชายปรมิน      เจิมกระแจะ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

4 1114 เด็กชายปรมินทร์   อินไชย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

4 1115 เด็กชายปรเมศร์    ทะนิต๊ะ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

4 1116 เด็กชายปวริศ       อะธิจิต บา้นปง ป.5

4 1117 เด็กชายปวิช        ปดัถาใจ บา้นเชียงแล นาทราย ป.6

4 1118 เด็กชายปวีณวัช    มหานิล บา้นถ่อน ป.6

4 1119 เด็กชายปอ้งภพ    ใจฉลาด บา้นวังว้า ป.5

4 1120 เด็กชายปญัจพล    ตาลาว ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6
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5 1121 เด็กชายปณัณวัชร์      ถาวงค์ บา้นถ่อน ป.6

5 1122 เด็กชายปณัณวิชญ์     จันทรักษ์ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

5 1123 เด็กชายปณัณวิทย์     ชาวยอง บา้นเส้ียว ป.5

5 1124 เด็กชายปยิวัฒน์       มิสละ บา้นเส้ียว ป.5

5 1125 เด็กชายปญุญพัฒน์    ใบยา ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

5 1126 เด็กชายพงค์พิพัฒน์   ด านิ่ม ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

5 1127 เด็กชายพงศ์ภัค       ปานกล่ิน บา้นสบหนอง ป.6

5 1128 เด็กชายพงศภัค       ปกุคาม ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

5 1129 เด็กชายพงศภัค       ล าค า ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

5 1130 เด็กชายพชร          ปรารมภ์ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

5 1131 เด็กชายพณวรรธน์   วรรธน์วรกุล น่านคริสเตียนศึกษา ป.6

5 1132 เด็กชายพศวัต       ทะก๋า ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

5 1133 เด็กชายพัทธดนย์    ทองทาย บา้นถ่อน ป.6

5 1134 เด็กชายพิชญ์        ทองสม ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

5 1135 เด็กชายพิชญุตม์    แสนพิช บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

5 1136 เด็กชายพิตรพิบลู   เตชะปนั ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

5 1137 เด็กชายพิทวัส      สุฤทธ์ิ บา้นปงสนุก ป.5

5 1138 เด็กชายพิพัฒน์พรรษ์   นกกะทา ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

5 1139 เด็กชายพีรณัฐ     จันทร์สุข ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

5 1140 เด็กชายพีรนนท ์   ยอดแก้ว บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

5 1141 เด็กชายพีรพัฒน์   พุกเปี่ยม บา้นนาหนุน 2 ป.6

5 1142 เด็กชายเพชรนภัส   ทพิย์มาลา บา้นเชียงแล นาทราย ป.6

5 1143 เด็กชายโพริเศรษฐ์    เรืองฤทธ์ิ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

5 1144 เด็กชายภณกฤษ     บริคุต บา้นนาฝ่า ป.6

5 1145 เด็กชายภัทรดนัย     ใจทศิ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

5 1146 เด็กชายภาคิน       เบญจาธิกุล บา้นนาหนุน 2 ป.6

5 1147 เด็กชายภานุวัฒน์   บวันุ่ม บา้นวังว้า ป.6

5 1148 เด็กชายภานุวิชญ์   หนองแก้ว ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

5 1149 เด็กชายภูชิต        ล าค า บา้นนาหนุน 2 ป.6

5 1150 เด็กชายภูเนศ      ตลาดโอสถ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5
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6 1151 เด็กชายภูริณัฐ     เปล่ียนประดับ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

6 1152 เด็กชายมงคล      จันทร์แฮด บา้นน้ าฮาว ป.6

6 1153 เด็กชายยศพนธ์    บญุนันท์ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

6 1154 เด็กชายรณชัย      ค าหว่าง ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

6 1155 เด็กชายรพีภัทร     กุละจันทร์เพ็ง ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

6 1156 เด็กชายรัฐพล      รักษ์ปตุิภูมิ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

6 1157 เด็กชายวรเมธ      สลีอ่อน บา้นวังว้า ป.6

6 1158 เด็กชายวรวัฒน์    ปะทิ บา้นยู้ ป.6

6 1159 เด็กชายวรวิสุทธ์ิ   ชินวรินทร์ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

6 1160 เด็กชายวรัญชิต    ไชยปรุง บา้นก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ป.6

6 1161 เด็กชายวรัญญู     คุณอุตสาห์ บา้นนาหนุน1-ปตุิราษฎร์ ป.5

6 1162 เด็กชายวรายุ       สุวรรณไตร บา้นยู้ ป.6

6 1163 เด็กชายวายุภัค     อวยสวัสด์ิ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

6 1164 เด็กชายวินทกร     ทองค า บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

6 1165 เด็กชายวิศวะวิศ   ล าน้อย ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

6 1166 เด็กชายวีรเทพ     พิทกัษ์ศิลป์ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

6 1167 เด็กชายวุฒิกร      วังธนารัตน์ บา้นผาขวาง ป.6

6 1168 เด็กชายวุฒิศักด์ิ    แปงเขียว ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

6 1169 เด็กชายเวชพิสิษฐ์   กาวี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

6 1170 เด็กชายศตนนท ์    นคร บา้นพร้าว ป.6

6 1171 เด็กชายศิราปภณ    ก่อทรัพย์อนันต์ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

6 1172 เด็กชายศิวบตุร      อุดทา ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

6 1173 เด็กชายศุภกิตต์     โคตรภูเขียว ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

6 1174 เด็กชายศุภณัฐ      กาวี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

6 1175 เด็กชายศุภณัฐ      ค าวัง ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

6 1176 เด็กชายศุภณัฐ      สุทธิแสน บา้นนาฝ่า ป.6

6 1177 เด็กชายศุภฤกษ์     ปะทิ บา้นยู้ ป.6

6 1178 เด็กชายศุภฤกษ์     แสนเทพ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

6 1179 เด็กชายศุภวิชญ์     ใบยา ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

6 1180 เด็กชายสมยพล     พนะสัน บา้นเส้ียว ป.6
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7 1181 เด็กชายสรรเสริญ     หวังวจนะ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

7 1182 เด็กชายสรวิชญ์       นุราช บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

7 1183 เด็กชายสรวิทญ์       ใจแปง บา้นถ่อน ป.6

7 1184 เด็กชายสรวิศ         มหายศนันท์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

7 1185 เด็กชายสิทธิพล       จิณปนั ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

7 1186 เด็กชายสิรภพ         กันธิยะ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

7 1187 เด็กชายสิรวิชญ์        ใบยา อนุบาลสุภาพวิทยา ป.6

7 1188 เด็กชายสิรวิชญ์       ค าเรือง ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

7 1189 เด็กชายสิรวิชญ์       หมื่นเข็ม บา้นยู้ ป.6

7 1190 เด็กชายสุทธิพงษ์      ไชยสลี บา้นแหน ป.6

7 1191 เด็กชายสุรวินท ์       จงพูนศรี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

7 1192 เด็กชายสุวพิชญ์       มณีวัน บา้นคัวะ ป.5

7 1193 เด็กชายสุวโรจน์       ใหม่ตา ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

7 1194 เด็กชายหสัดิภัท       ปญัญาวงศ์ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

7 1195 เด็กชายเหนือน่าน     วุฒิไชย บา้นเส้ียว ป.5

7 1196 เด็กชายอดิเทพ        รัตนะวิฑูรย์ บา้นนาฝ่า ป.6

7 1197 เด็กชายอนุชา         ค าแสน บา้นเส้ียว ป.6

7 1198 เด็กชายอนุชิต         ไทยใหม่ บา้นผาขวาง ป.6

7 1199 เด็กชายอนุชิต         สีขันแก้ว ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

7 1200 เด็กชายอภิชนก       หงษ์เจ็ด ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

7 1201 เด็กชายอริย์ธัช        ทรัีกษ์ บา้นเชียงแล นาทราย ป.6

7 1202 เด็กชายอัษฎายุธ      เพชรสมบติั ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

7 1203 เด็กชายอาวุธ          ปะทิ บา้นยู้ ป.6

7 1204 เด็กชายอิทธิพล       อินทโฉม ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

7 1205 เด็กหญิงกชนันท ์     แหวนหลวง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

7 1206 เด็กหญิงกชพร        สุฤทธ์ิ บา้นวังว้า ป.6

7 1207 เด็กหญิงกนกรัชมน   สิทธิกัน บา้นทา่ค้ า (ไตรราชฎร์บ ารุง) ป.6

7 1208 เด็กหญิงกนกรัตน์     ไชยปรุง บา้นเส้ียว ป.6

7 1209 เด็กหญิงกนกวรรณ   ขัดโก บา้นปง ป.6

7 1210 เด็กหญิงกนกวรรณ   จีระ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6
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8 1211 เด็กหญิงกนกวรรณ   ดินสอแก้ว บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

8 1212 เด็กหญิงกนิภร        คหโชครหมิษร บา้นนาฝ่า ป.5

8 1213 เด็กหญิงกมนธิดา     ศรีชัย ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

8 1214 เด็กหญิงกรวรรณ     เกชิด บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

8 1215 เด็กหญิงกรวีร์         หนองแก้ว ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

8 1216 เด็กหญิงกฤตยา       เทพกอม ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

8 1217 เด็กหญิงกวินตรา     วรขัตร์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

8 1218 เด็กหญิงกัญจนพร    ชัยชนะ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

8 1219 เด็กหญิงกัญญณัท     ไชยสลี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

8 1220 เด็กหญิงกัญญพัชร์    เจียรอุดมเดช บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

8 1221 เด็กหญิงกัญญา        แสงมณี บา้นวังว้า ป.6

8 1222 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ค าแสน ไตรราษฎร์วิทยา ป.6

8 1223 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ธนะ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

8 1224 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สุฤทธ์ิ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

8 1225 เด็กหญิงกัญญาพัชร   จันทรักษ์ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

8 1226 เด็กหญิงกัญญาพัชร   ยอดหล้า ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

8 1227 เด็กหญิงกัญญาภัค     สุทธิแสน บา้นพร้าว ป.6

8 1228 เด็กหญิงกัญญาภัทร์    ปรังฤทธ์ิ บา้นเส้ียว ป.5

8 1229 เด็กหญิงกัญญาวีร์      กาวรรณ์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

8 1230 เด็กหญิงกัญญาวีร์      ชะเต ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

8 1231 เด็กหญิงกัญญาวีร์      ไชยสลี บา้นนาหนุน 2 ป.6

8 1232 เด็กหญิงกัญณภัทร     ธรรมจักร์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

8 1233 เด็กหญิงกัณลยา        ตนภู บา้นปงสนุก ป.6

8 1234 เด็กหญิงกันต์สุดา       อุตรชน บา้นคัวะ ป.5

8 1235 เด็กหญิงกันธิชา         ไชยสลี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

8 1236 เด็กหญิงกันยาลักษณ์   ค าถ้อย บา้นผาขวาง ป.6

8 1237 เด็กหญิงกัลยรัตน์       เทใหม่ บา้นคัวะ ป.6

8 1238 เด็กหญิงกัลย์สุดา       อินไชย บา้นทา่ค้ า (ไตรราชฎร์บ ารุง) ป.6

8 1239 เด็กหญิงกัลยารัตน์     เขียวแก้ว ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

8 1240 เด็กหญิงกานต์ชนิต    สิทธิชัย ชุมชนบา้นดอนตัน ป.5
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9 1241 เด็กหญิงกานต์ณิชา    สุนทร ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

9 1242 เด็กหญิงกานต์ธิดา     บญุมา บา้นยู้ ป.6

9 1243 เด็กหญิงกิ่งกมล        ตนะทพิย์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

9 1244 เด็กหญิงกิตติรินทร์    สุขประเสริฐ พัฒนานิคมวิทยา ป.5

9 1245 เด็กหญิงกุลธิดา        เลิศราศรี ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

9 1246 เด็กหญิงกุลปรียา      กาวิจา บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

9 1247 เด็กหญิงกุลิสรา        มหาวงศ์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

9 1248 เด็กหญิงเกวลิน        ค าเรือง ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

9 1249 เด็กหญิงเกสรา        ตายา บา้นน้ าฮาว ป.6

9 1250 เด็กหญิงขวัญฉัตร     ล าน้อย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

9 1251 เด็กหญิงเขมิกา        อุทรักษ์ ไตรราษฎร์วิทยา ป.5

9 1252 เด็กหญิงจิดาภา       วงศ์ถิรกุล ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

9 1253 เด็กหญิงจิรัชญา       ทองบตุร ไตรราษฎร์วิทยา ป.6

9 1254 เด็กหญิงจิรัชญา       อินไชย บา้นคัวะ ป.5

9 1255 เด็กหญิงจิรัชยา        ค าจิตร ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

9 1256 เด็กหญิงจุฑาพร       เคียงคู่ บา้นคัวะ ป.6

9 1257 เด็กหญิงชญาณี        สุปนัค า ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

9 1258 เด็กหญิงชญานิศ       สมเงิน อนุบาลสุภาพวิทยา ป.6

9 1259 เด็กหญิงชนกนันท ์    อุทยัธวัช บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

9 1260 เด็กหญิงชนม์นิภา     ยาวิไชย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

9 1261 เด็กหญิงชนัญชิตา     คงตาล บา้นปรางค์ ป.5

9 1262 เด็กหญิงชนัญธิดา     ค ารศ ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

9 1263 เด็กหญิงชนากานต์    กันยะ บา้นปงสนุก ป.6

9 1264 เด็กหญิงชนากานต์    วิสุทธิธาดา บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

9 1265 เด็กหญิงชนาวดี       ค าเรือง ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.5

9 1266 เด็กหญิงชนิดาภา     ค าแสน บา้นเส้ียว ป.5

9 1267 เด็กหญิงชนิดาภา     ช่างกันทา บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

9 1268 เด็กหญิงชยานันท ์    อรรคภัทรพงศ์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

9 1269 เด็กหญิงชรินพัชร     วงศ์สาร บา้นนาหนุน 2 ป.5

9 1270 เด็กหญิงชลธิชา       แก้วเทพ บา้นก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ป.6
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10 1271 เด็กหญิงซอยอง        เจิน บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

10 1272 เด็กหญิงญาณินทร     แอฤทธ์ิ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

10 1273 เด็กหญิงญาณิสา       จิตอารี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

10 1274 เด็กหญิงฐิติภา         ณ น่าน บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

10 1275 เด็กหญิงฐิติรัตน์       ธรรมณี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

10 1276 เด็กหญิงณกมล        ธนะขว้าง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

10 1277 เด็กหญิงณกัญญา     ทานัน ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

10 1278 เด็กหญิงณัฎฐธิดา    ภูมิโคกรักษ์ บา้นนาฝ่า ป.5

10 1279 เด็กหญิงณัฎฐนันท ์  จันทกึ ไตรราษฎร์วิทยา ป.6

10 1280 เด็กหญิงณัฏฐกันย์    จิตรีตรง บา้นนาหนุน 2 ป.6

10 1281 เด็กหญิงณัฏฐธิดา     เตชวิลัย บา้นปงสนุก ป.6

10 1282 เด็กหญิงณัฏฐธิดา     มีบญุ บา้นปงสนุก ป.6

10 1283 เด็กหญิงณัฐกฤตา     ค าวัง น่านคริสเตียนศึกษา ป.6

10 1284 เด็กหญิงณัฐชยา       ค ารัตน์ บา้นก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ป.6

10 1285 เด็กหญิงณัฐชา        ตนะทพิย์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

10 1286 เด็กหญิงณัฐณิชา     ทนะวัง บา้นปงสนุก ป.5

10 1287 เด็กหญิงณัฐธิดา      หล้าตุ้ย ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

10 1288 เด็กหญิงณัฐพร       ค ารัตน์ บา้นก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ป.6

10 1289 เด็กหญิงณัฐมน       สินสมุทร บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

10 1290 เด็กหญิงณัฐวลัญช์    พงศ์ชัยอนันต์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

10 1291 เด็กหญิงณัฐวิภา      ยะแสง บา้นสบสาย ป.6

10 1292 เด็กหญิงณัฐสลิล      เขื่อนแก้ว บา้นวังว้า ป.5

10 1293 เด็กหญิงณิชกานต์    จิณะไชย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

10 1294 เด็กหญิงณิชกานต์    ธิเทพ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

10 1295 เด็กหญิงณิชาภา      อ่ าเมือง บา้นนาหนุน 2 ป.5

10 1296 เด็กหญิงทกัษิณา      ไชยโพธ์ิ บา้นนาหนุน1-ปตุิราษฎร์ ป.5

10 1297 เด็กหญิงทตัพิชา      อยู่เพชร ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

10 1298 เด็กหญิงทศัน์ลักษณ์   โยบรรยงค์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

10 1299 เด็กหญิงทชิานันท ์     เตชะปนั บา้นนาฝ่า ป.5

10 1300 เด็กหญิงทติฐิตา        อุดรศรี บา้นก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ป.5
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11 1301 เด็กหญิงเทวิกา         ธนะขว้าง บา้นเชียงแล นาทราย ป.6

11 1302 เด็กหญิงธณิชชา       อุ่นใจ บา้นคัวะ ป.6

11 1303 เด็กหญิงธนัชชนม์     บญุชุม ชุมชนบา้นดอนตัน ป.5

11 1304 เด็กหญิงธนัชญา       หาญยุทธ บา้นก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ป.6

11 1305 เด็กหญิงธนัญญา      เมฆแสน บา้นสบสาย ป.6

11 1306 เด็กหญิงธนัญญา     หม่อนแก้ว บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

11 1307 เด็กหญิงธนาภา      ใจเกล้ียง ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

11 1308 เด็กหญิงธมนวรรณ   ไทยเหนือ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

11 1309 เด็กหญิงธัญชนก      สุทธิแสน บา้นเชียงแล นาทราย ป.6

11 1310 เด็กหญิงธัญชิตา      ค าจันต๊ะ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

11 1311 เด็กหญิงธัญญ์จุฑา    นันทเสน ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

11 1312 เด็กหญิงธัญญารัตญ์   หาญยุทธ บา้นนาหนุน 2 ป.5

11 1313 เด็กหญิงธัญลักษณ์    ปนิะถา ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

11 1314 เด็กหญิงธิติกาญ      ค าเมือง บา้นคัวะ ป.6

11 1315 เด็กหญิงธีมาพร      ค าแทง ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

11 1316 เด็กหญิงนงนภัส     เพราแก้ว ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

11 1317 เด็กหญิงนงนภัส     ภู่เอี่ยม ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

11 1318 เด็กหญิงนนทพร    จิตรอารี บา้นวังว้า ป.5

11 1319 เด็กหญิงนภสร      ศิริกันชัย ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

11 1320 เด็กหญิงนฤมล      ปาค า บา้นปงสนุก ป.5

11 1321 เด็กหญิงนวรัตน์     อาสา ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

11 1322 เด็กหญิงนัชชา       แก้วอาสา บา้นยู้ ป.5

11 1323 เด็กหญิงนันทชัพร    ไม้จันทร์ดี บา้นนาหนุน1-ปตุิราษฎร์ ป.5

11 1324 เด็กหญิงนารันถา     นาควิเชียร ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

11 1325 เด็กหญิงน้ าเพชร     นันทช์ัย พัฒนานิคมวิทยา ป.6

11 1326 เด็กหญิงนิชนันท ์    แสงสว่าง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

11 1327 เด็กหญิงนิฏฐิตา     วันใส ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

11 1328 เด็กหญิงนิพาดา     ธิค า บา้นผาขวาง ป.6

11 1329 เด็กหญิงนิรชา       สุทะ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

11 1330 เด็กหญิงบณัฑิตา    สอนจิตร พัฒนานิคมวิทยา ป.5
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12 1331 เด็กหญิงบญุญาพร    วันโพนทอง อนุบาลสุภาพวิทยา ป.6

12 1332 เด็กหญิงบญุญารัตน์  จันทกร บา้นนาฝ่า ป.6

12 1333 เด็กหญิงบญุยานุช    สุทธิแสน บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

12 1334 เด็กหญิงบณุยอร     อินตา บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

12 1335 เด็กหญิงบณุยานุช   แปงเขียว ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

12 1336 เด็กหญิงบษุศราคัม  อุ่นใจ ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

12 1337 เด็กหญิงเบญจพร    พีระพันธ์ุ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

12 1338 เด็กหญิงเบญจภัทร   ค าเทพ บา้นน้ าฮาว ป.5

12 1339 เด็กหญิงเบญญาภา   ปรารมภ์ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

12 1340 เด็กหญิงปณาลี       ค ายอด บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

12 1341 เด็กหญิงปภากานต์   ปกัชัยภูมิ บา้นสบหนอง ป.6

12 1342 เด็กหญิงปภาวรินท ์   ค าหว่าง ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

12 1343 เด็กหญิงปภาวรินทร์   ปะทิ บา้นนาฝ่า ป.6

12 1344 เด็กหญิงปภาวรินทร์   แหวนหลวง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

12 1345 เด็กหญิงปรมาภรณ์    ค าปนั พัฒนานิคมวิทยา ป.5

12 1346 เด็กหญิงปราวตี       สังข์ประเสริฐ ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

12 1347 เด็กหญิงปริชญา      เขมโสภาวัฒน์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

12 1348 เด็กหญิงปริยฉัตร     ปะระมะ บา้นทา่ค้ า (ไตรราชฎร์บ ารุง) ป.6

12 1349 เด็กหญิงปริยาภัทร    สมควร บา้นเส้ียว ป.6

12 1350 เด็กหญิงปรียานุช     ค าเขื่อน บา้นนาหนุน 2 ป.5

12 1351 เด็กหญิงปลายฟ้า     ปะทิ บา้นยู้ ป.6

12 1352 เด็กหญิงปวิชญา      ใบยา บา้นนาหนุน1-ปตุิราษฎร์ ป.6

12 1353 เด็กหญิงปวีณาพรรณ   ค าแสน บา้นสบหนอง ป.6

12 1354 เด็กหญิงปทัมพร       ไชยชนะ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

12 1355 เด็กหญิงปาณัสม์       วิหก บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

12 1356 เด็กหญิงปาณิศรา      เขาหลวง บา้นยู้ ป.5

12 1357 เด็กหญิงปาณิศา       หมัดอาหลี บา้นก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ป.6

12 1358 เด็กหญิงปยิพัชร        ไชยศิลป์ บา้นน้ าฮาว ป.5

12 1359 เด็กหญิงปญุชิริยา      เจริญกาศ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

12 1360 เด็กหญิงพชรมน       อุ่นใจ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6
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13 1361 เด็กหญิงพนัชกร         ถาวงศ์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

13 1362 เด็กหญิงพรปวีณ์        เทยีนทอง ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

13 1363 เด็กหญิงพรปวีณ์        ธรรมภิบาล บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

13 1364 เด็กหญิงพรพระลักษณ์  จิณะเสน บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

13 1365 เด็กหญิงพรรณนิดา     ทนิต๊ะ บา้นวังว้า ป.5

13 1366 เด็กหญิงพรรณรมน     บวัทรัพย์ บา้นเส้ียว ป.5

13 1367 เด็กหญิงพรลภัส         ยากับ อนุบาลสุภาพวิทยา ป.6

13 1368 เด็กหญิงพัชรีพรรณ     ทะนะวัน ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

13 1369 เด็กหญิงพัทราพร       รักชาติ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

13 1370 เด็กหญิงพิชชานันท ์    ยากับ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

13 1371 เด็กหญิงพิชญธิดา      ปญัญาวงค์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

13 1372 เด็กหญิงพิชญนรี       วันควร บา้นปรางค์ ป.6

13 1373 เด็กหญิงพิชญาภัค     ล่องลม บา้นนาหนุน1-ปตุิราษฎร์ ป.6

13 1374 เด็กหญิงพิชญาภา     สุระก าแหง บา้นเชียงแล นาทราย ป.6

13 1375 เด็กหญิงพิชากานต์    สุนทร ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

13 1376 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา     ค าบญุเรือง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

13 1377 เด็กหญิงพิมพ์นภัส    ทพิย์ตุ้ย บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

13 1378 เด็กหญิงพุทธิดา      บญุสะอาด บา้นสบหนอง ป.6

13 1379 เด็กหญิงเพชรลดา     ค ารศ บา้นคัวะ ป.6

13 1380 เด็กหญิงเพียงฟ้า      จันสุวิมล พัฒนานิคมวิทยา ป.6

13 1381 เด็กหญิงแพนชิตา     รักชาติ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

13 1382 เด็กหญิงภวินทต์รัย   บญุมาปะ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

13 1383 เด็กหญิงภัคจิรา       โชติไชย บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

13 1384 เด็กหญิงภัคพร        แสนกัน บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

13 1385 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ชัยงาม บา้นนาฝ่า ป.5

13 1386 เด็กหญิงภัทรกร       โลราช ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

13 1387 เด็กหญิงภัทรธิดา    ค านวณ บา้นผาขวาง ป.6

13 1388 เด็กหญิงภัทรปภา    ถาวงศ์ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

13 1389 เด็กหญิงภัทรวดี      เมืองมีศรี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

13 1390 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ธีรสุทรานันท์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6
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14 1391 เด็กหญิงภัทราวดี     สุพรรณ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

14 1392 เด็กหญิงภัสราพร    ตุ้ยสาร บา้นนาหนุน1-ปตุิราษฎร์ ป.5

14 1393 เด็กหญิงภานิชญดา  สมเงิน บา้นนาหนุน 2 ป.6

14 1394 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ล าค า ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

14 1395 เด็กหญิงภูษณิศา     วงศ์ค า ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

14 1396 เด็กหญิงมณฑิรา      สุทธน้อย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

14 1397 เด็กหญิงมธุลดา       โสเก่าข่า ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

14 1398 เด็กหญิงมนัสญา     จองค า บา้นปง ป.6

14 1399 เด็กหญิงเมธิชา       มังคละ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

14 1400 เด็กหญิงย่ิงลักษณ์   จิณะ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

14 1401 เด็กหญิงย้ิมแย้ม     กันยะ บา้นนาหนุน 2 ป.5

14 1402 เด็กหญิงรชดา       แซ่โซ้ง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

14 1403 เด็กหญิงรชยา       อนุกูล บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

14 1404 เด็กหญิงรณิดา      อุดมพรม บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

14 1405 เด็กหญิงรวิกานต์   ขาเหล็ก บา้นนาหนุน 2 ป.5

14 1406 เด็กหญิงรวิสรา     จงจิตร ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

14 1407 เด็กหญิงรังสิมา     รัตนตานนท์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

14 1408 เด็กหญิงรัญชิดา     สุทธิแสน บา้นนาฝ่า ป.6

14 1409 เด็กหญิงรัฐภูมิ       ค าหว่าง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

14 1410 เด็กหญิงรัตนาวดี    ไชยสลี บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

14 1411 เด็กหญิงรินรดา     รอดผล ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

14 1412 เด็กหญิงเรือนขวัญ   สมจารย์ ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

14 1413 เด็กหญิงลภัสสินี     กุลณาวงศ์ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

14 1414 เด็กหญิงลรินธรณ์   ทรัพย์ทวีคูณ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

14 1415 เด็กหญิงลลิตา      สมวงษา บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

14 1416 เด็กหญิงลักษมิกร   ไกรค า ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

14 1417 เด็กหญิงลักษมีกานต์   วิยา บา้นปงสนุก ป.5

14 1418 เด็กหญิงลักษ์สุดา    รักษ์พอเพียง บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

14 1419 เด็กหญิงวชิรญาณ์    ล าน้อย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

14 1420 เด็กหญิงวนัสนันท ์   สุทธิแสน บา้นนาฝ่า ป.6
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15 1421 เด็กหญิงวนิดา         เดือดดี ไตรราษฎร์วิทยา ป.6

15 1422 เด็กหญิงวรพิชชา      ค าแสน ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

15 1423 เด็กหญิงวรัชญา       เจ๊กบญุ บา้นปง ป.5

15 1424 เด็กหญิงวริศรา       สมมุติ บา้นปงสนุก ป.5

15 1425 เด็กหญิงวันทนีย์      อิธิตา ไตรราษฎร์วิทยา ป.6

15 1426 เด็กหญิงวิกานดา     ค าแสน บา้นพร้าว ป.5

15 1427 เด็กหญิงวิชญาดา     กันยะ บา้นปงสนุก ป.5

15 1428 เด็กหญิงวิภาพร      ปรารมภ์ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

15 1429 เด็กหญิงศรีวิภาวดี    จิณะกับ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6

15 1430 เด็กหญิงศศิประภา    โนราช ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

15 1431 เด็กหญิงศศิวิมล       จิณกับ บา้นนาฝ่า ป.5

15 1432 เด็กหญิงศันศนีย์       ปญัญาวงค์ บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

15 1433 เด็กหญิงศิริกัลยา       กระแสเพิ่ม บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

15 1434 เด็กหญิงศุภิสรา        ไชยสาร บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6

15 1435 เด็กหญิงสิริวิมล        สุขันธ์ บา้นทา่ค้ า (ไตรราชฎร์บ ารุง) ป.6

15 1436 เด็กหญิงสุกัญญา      ดวงศิริ ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

15 1437 เด็กหญิงสุชัญญา      สุฤทธ์ิ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

15 1438 เด็กหญิงสุชานาถ      ค าเฝ้า บา้นปง ป.5

15 1439 เด็กหญิงสุดารัตน์     บรุาณศรี บา้นปง ป.6

15 1440 เด็กหญิงสุนิดา        พรมปญัญา ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.5

15 1441 เด็กหญิงสุพิชชา      ธรรมลังกา บา้นคัวะ ป.6

15 1442 เด็กหญิงสุพิชญา     เพ็ชรทอง ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

15 1443 เด็กหญิงสุภาวดี      อุตรชน บา้นน้ าฮาว ป.6

15 1444 เด็กหญิงสุวภัทร      คเณศพิทกัษ์กุล บา้นแหน ป.6

15 1445 เด็กหญิงสุวิชาดา     คันทะเสน บา้นก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ป.5

15 1446 เด็กหญิงหงส์รัตน์     วรสาร บา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5

15 1447 เด็กหญิงหทยักาญจน์     อิ่นแก้ว ชุมชนบา้นดอนตัน ป.6

15 1448 เด็กหญิงหนึ่งลานนา    ค าไชย ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

15 1449 เด็กหญิงหฤทยั          ยาใจ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

15 1450 เด็กหญิงอชิรญาณ์     ทะก๋า ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

รำยช่ือนักเรยีนเข้ำรว่มกำรทดสอบวัดควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวิชำกำร โรงเรยีนท่ำวังผำพิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
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ห้องสอบที่ เลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ ช่ือ  -  สกุล โรงเรยีน ระดับชั้น

16 1451 เด็กหญิงอนุธิดา       จันเทศ ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุงและบา้นหนองบวั ป.6

16 1452 เด็กหญิงอภิชญา      เมฆอากาศ บา้นคัวะ ป.5

16 1453 เด็กหญิงอภิชญา      อินเปง็ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

16 1454 เด็กหญิงอภิษฎา      กรรณิกา ตาลชุมมิตรภาพ ที่ 186 ป.6

16 1455 เด็กหญิงอมลรดา     ต๊ะวิไชย บา้นปง ป.6

16 1456 เด็กหญิงอรจิรา       ต๊อดแก้ว บา้นวังว้า ป.5

16 1457 เด็กหญิงอรดาการณ์    สักลอ ราชปโิยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5

16 1458 เด็กหญิงอรนริน      อริยะกอง บา้นนาหนุน1-ปตุิราษฎร์ ป.6

16 1459 เด็กหญิงอริสรา      พาหลุรัตน์ บา้นผาขวาง ป.6

16 1460 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์    บตุรชา บา้นปงสนุก ป.5

16 1461 เด็กหญิงอัยทชิา       อินไชย บา้นคัวะ ป.6

16 1462 เด็กหญิงอัยลดา       ต๊ะชา บา้นปง ป.6

16 1463 เด็กชายเลิศวรรธน์ จันต๊ะยอด บา้นปรางค์ ป.5

รำยช่ือนักเรยีนเข้ำรว่มกำรทดสอบวัดควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวิชำกำร โรงเรยีนท่ำวังผำพิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
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