
 

 

 
 

  ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดล าพูน 
    เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนได้ด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ตัวจริง 20 จ านวน  
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่ย่าง บ้านแม่สะลวงนอก  
2 เด็กหญิงสุทธิดา ตุ้มดง หนองปลาสะหวาย  
3 เด็กชายพานัส สัตย์ธัญญากุล บ้านดอนแก้ว  
4 เด็กหญิงกมลวรรณ พนบัณฑ์สันติ ศพด.บ้านฮากเกี๊ยะ  
5 เด็กหญิงอพิศรา ถนอมจิตดี เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  
6 เด็กชายดิศรณ์ ร่มพนาธรรม เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  
7 เด็กหญิงก่ิงกาญจน์ ลีลาศีลธรรม ศพด.แม่ยะน้อย  
8 เด็กหญิงเชิ่งหนัน แซ่เฒ่า ศพด. แม่สะงะเหนือ  
9 เด็กหญิงณิชามล เสกสิทธิ์วรกุล เลาหจิตรวิทยา  
10 เด็กหญิงชุลลีรัตน์ แซ่วะ ศพด.แม่ยะน้อย  
11 เด็กชายประเสริฐ กุลสุพรรณรัตน์ บ้านพุยเหนือ  
12 เด็กชายสุรศักดิ์ เลาว้าง บ้านบวกจั่น  
13 เด็กหญิงพิมพิสา โรจนคีรีสันติ บ้านบวกจั่น  
14 เด็กหญิงสุนิตา ลีลาศีลธรรม เทศบาลจอมทอง 1  
15 เด็กชายวิษณุ ฉายาบริสุทธิ์ บ้านทุ่งหลวง  
16 เด็กชายนนท์นภัส ปันโนจา บ้านขุนแปะ  
17 เด็กชายกตัญญู ลีลาศีลธรรม ศพด.แม่ยะน้อย  



ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
18 เด็กชายจิลลาภัทร แซ่ว้าง บ้านแม่แฮเหนือ  
19 เด็กชายเตชิต พิพัฒน์สว่างโอฬาร บ้านพรหมสามัคคี  
20 เด็กหญิงสุชัญญา แซ่เฮ่อ บ้านแม่ตะละวิทยา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ตัวจริง  จ านวน 121 คน 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กชายศรายุทธ แซ่ย่าง ราชประชานุเคราะห์ 26  
2 เด็กชายเฉลิมเกียรติ สกุลชัยลี ราชประชานุเคราะห์ 26  
3 เด็กชายชนุดม บิดธิพรม ราชประชานุเคราะห์ 26  
4 เด็กหญิงกาญจนา กุลยั่งยืน ราชประชานุเคราะห์ 26  
5 เด็กหญิงมาลี แซ่วะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
6 เด็กหญิงลลิตา ลีลาธรรมสัจจะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
7 เด็กหญิงวชิรญาณ์ แซ่วะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
8 เด็กหญิงวิภา ไม่มีชื่อสกุล ราชประชานุเคราะห์ 26  
9 เด็กหญิงศุภนุช แซ่ย่าง ราชประชานุเคราะห์ 26  
10 เด็กหญิงสุนิสา อริยากรกุล ราชประชานุเคราะห์ 26  
11 เด็กหญิงอริศรา สงวนศรีปรีชา ราชประชานุเคราะห์ 26  
12 เด็กหญิงกวิสรา เมธาณัฐนันท์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
13 เด็กหญิงขวัญฟ้า ลุงแดง ราชประชานุเคราะห์ 26  
14 เด็กหญิงจิรภิญญา สุขประเสริฐ ราชประชานุเคราะห์ 26  
15 เด็กหญิงจิดาภา  แสนวิชัย ราชประชานุเคราะห์ 26  
16 เด็กหญิงปนัดดา              เรืองสาย ราชประชานุเคราะห์ 26  
17 เด็กชายอุกฤษฎ์ หวันฮ้อ บ้านแม่ป้อกใน  
18 เด็กชายพงศกร ตาจุมปา บ้านห้วยโป่ง  
19 เด็กหญิงศลิษา ปวงมาลัย บ้านดอนมูล  
20 เด็กหญิงบุษกร แสงลา บ้านแม่หว่าง (ราษฎ์อุปถัมภ์)  
21 เด็กหญิงปลายฝน เชียงค า บ้านห้วยไร่  
22 เด็กหญิงชาลินี หล้าลือ บ้านห้วยไร่  
23 เด็กหญิงญาณี ไตรณรงค์ มะเขือแจ้  
24 เด็กชายกฤษณพันธ์ นุสิทธิ์ วัดกู่เส้า  
25 เด็กชายเฉลิมพร แซ่จ๋อง บ้านฉางข้าวน้อย  
26 เด็กชายธาราทร โกมลจรูญ สะปุ๋ง  
27 เด็กชายบุญเกื้อ พุ่มโพธิ์ทองสกุล บ้านแม่แนต  
28 เด็กชายธนวัณน์ ธรรมศร บ้านก้อจัดสรร  
29 เด็กหญิงลักษิกา จิตใจเมตตา บ้านม่วงสามปี  



ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
30 เด็กชายเอกชัย จุฬารมย์ บ้านสันวิไล  
31 เด็กชายอนุทิน ต๊ะปวน บ้านแม่ตืน  
32 เด็กหญิงกชกร มือผอ อนุบาลวังดิน  
33 เด็กชายปิติภัทร บงกชงามยิ่ง ห้วยต้มชัยยะวงศ์ษา  
34 เด็กหญิงนาคฏญา รัฐกิจติ์วาณิชญ์ บ้านสะลวงนอก  
35 เด็กชายพชรพล ราตรีหอม บ้านแม่เทย  
36 เด็กหญิงอาทิมา นาเงิน บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม  
37 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดีดี บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม  
38 เด็กชายวิสิฏฐ ์ มุมทอง บ้านห้วยแพ่ง  
39 เด็กชายสิทธิโชค เตมือ บ้านป่าแป๋  
40 เด็กหญิงกานดารัตน์ แหล่ลิ บ้านป่าแป๋  
41 เด็กชายสิทธิชัย กาบศรี บ้านห้วยแพ่ง  
42 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชมภูแก้ว บ้านห้วยแพ่ง  
43 เด็กชายกันตพงศ์ จินะกะ บ้านหนองหลัก  
44 เด็กหญิงสุพัตรา ปุ๊ดแค บ้านไม้สลี  
45 เด็กหญิงนาราภัทร เสาร์เทพ บ้านไม้สลี  
46 เด็กชายกฤตเมธ ค าโอภาส ธรรมสาธิตศึกษา  
47 เด็กหญิงณิศกานต์ ด้วงฟู บ้านน้อยห้วยริน  
48 เด็กหญิงมณีทิพย์ มีสุข บ้านตาลเหนือ  
49 เด็กศุภวิชญ์ ชวนะมุ่งสกุล บ้านแม่ปอน  
50 เด็กชายปฏิพล ลีลาพนาสวัสดิ์ บ้านแม่ปอน  
51 เด็กหญิงจันทนิภา แซ่วะ บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะ  
52 เด็กหญิงจารุณี แซ่วะ บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย  
53 เด็กชายภูมินทร์ วิศวะ บ้านขุนกลาง  
54 เด็กหญิงยุวนันท์ แซ่วะ หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง  
55 เด็กชายสุรชัย ลีลาศีลธรรม เทศบาลจอมทอง  
56 เด็กหญิงณัฐชา ขวัญจิตรวนา บ้านขุนแตะ  
57 เด็กชายกฤตฤทธิ์ คีรีคุณากร บ้านขุนแตะ  
58 เด็กหญิงชวิศา พนากุลสัมพันธ์ บ้านขุนแตะ  
59 เด็กหญิงกระจ่างจิต วิหดไพรวัลย์ บ้านขุนแตะ  
60 เด็กหญิงศิรินา ภูมิใจเสรี บ้านขุนแตะ  



ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
61 เด็กหญิงดารกา อาทรไพรวัลย์ บ้านขุนแตะ  
62 เด็กชายวรฤทธิ์ วจีสุรีย์นนท์ บ้านขุนยะ  
63 เด็กชายอนุชา ปรีดาพนา บ้านแม่ปอน  
64 เด็กหญิงรักษณาลี สง่าเพียรสิริบุญ แม่ปอน  
65 เด็กชายวรเทพ ดงไพรพนา บ้านขุนยะ  
66 เด็กชายเทพทอง อรุณวรรักษ์ บ้านแม่ปอน  
67 เด็กชายปฏิวัติ รัตนพนาสิน บ้านแม่ปอน  
68 เด็กชายชินกฤต พนาก าเนิดสกุล บ้านแม่ปอน  
69 เด็กชายสุรพล พงศ์ไพรสณฑ์ บ้านขุนยะ  
70 เด็กชายทิโมธี เสรีพนาพงศ์ บ้านขุนยะ  
71 เด็กชายนัทธ์ ปรีดาพนา บ้านขุนยะ  
72 เด็กหญิงนิศมา เจริญวนาสันติ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์  
73 เด็กหญิงนุชนพิน คุณทวีเบญญศ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์  
74 เด็กหญิงฐิติรัตน์ พงศ์สถิตยบวร นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์  
75 เด็กชายโชคชัย นทีขุนเขา บ้านเมืองอาง  
76 เด็กชายเริงฤทธิ์ ดวงแก้วพนาไพร บ้านแม่ปอน  
77 เด็กชายณัชพล ดอยพนาสุข บ้านน้ าตกแม่กลาง  
78 เด็กหญิงฟ้ามุ่ย ล าเนาแม่แอบ บ้านแม่ปอน  
79 เด็กชายนฤสรณ์ พนาไพรศิลป์ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์  
80 เด็กหญิงอชิรญา  แซ่วะ ป่ากล้วยพัฒนา  
81 เด็กหญิงกมลวันท์ เลาว้าง บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร  
82 เด็กหญิงปัญญาฉิว ราชโยคี บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  
83 เด็กหญิงพิมลรัตน์ สานเครือ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  
84 เด็กชายองอาจ คงสืบ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  
85 เด็กชายอนุชา แสนศรี บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  
86 เด็กหญิงณัฐชา ค าปา บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  
87 เด็กหญิงมรวรรณ์ เลาจาง บ้านบวกจั่น  
88 เด็กชายอภิสิทธิ์ อ้ายสืบสาย บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  
89 เด็กหญิงนพภัสสร ศิริศิลป์ท้าว บ้านห้วยน้ าจาง  
90 เด็กชายภานุกร แซ่วะ บ้านห้วยน้ าจาง  
91 เด็กชายแสงสอน แซ่ย่าง บ้านดอยค า  



ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
92 เด็กหญิงกมลชนก แซ่เฮ่อ บ้านดอยค า  
93 เด็กหญิงอรชร เลาว้าง บ้านดอยค า  
94 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เลาว้าง บ้านดอยค า  
95 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เลาว้าง บ้านดอยค า  
96 เด็กหญิงพิมพ์วลัญซ์ หว่างเก้า วัดประชาเกษม  
97 เด็กหญิงพรไพลิน เนติธรรมกูล วัดประชาเกษม  
98 เด็กชายอภิชัย แซ่ย่าง วัดประชาเกษม  
99 เด็กหญิงศศิวิมล เฟ่ืองฟูกิจการ บ้านบวกจั่น  
100 เด็กหญิงวาสนา อนันต์วิไล บ้านบวกจั่น  
101 เด็กหญิงวรนุช แซ่ย่าง บ้านบวกจั่น  
102 เด็กหญิงปิยพัฒน์ ถนอมจิตดี เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  
103 เด็กหญิงรัชนก แซ่ยะ บ้านบวกจั่น  
104 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ถนอมจิตดี เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7   
105 เด็กหญิงนภาพร สุขสกุลปัญญา เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  
106 เด็กชายนันทิน สุกันต์ธี ร่ าเปิงวิทยา  
107 เด็กหญิงชนินาถ แซ่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13   
108 เด็กชายปรมัตต์ แซ่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13  
109 เด็กชายทรงวุฒิ อนุรักษ์พนาวารี บ้านแม่มะลอ  
110 เด็กชายกุลนันท์ ยอดยิ่งหทัยกุล บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร  
111 เด็กหญิงวรดา แสงเพชรไพบูรณ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13  
112 เด็กหญิงภวิษย์พร สิริวินิจกุล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13  
113 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ภานุมาวรรัตน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13  
114 เด็กหญิงมยุรี เจริญเจ้าสกุล บ้านปางอุ๋ง  
115 เด็กหญิงสิรินดา ยืนยงคีรีมาศ บ้านปางอุ๋ง  
116 เด็กหญิงพัชรินทร์ แซเจ้า บ้านปางอุ๋ง  
117 เด็กชายสุชาติ กลิ่นกุหลาบไพร บ้านปางเกี๊ยะ  
118 เด็กชายนาธาน แซ่เจ๊า บ้านปางเกี๊ยะ  
119 เด็กหญิงศิริพร ขวัญธนเกียรติ์ ไทยรัฐวิทยา 85  
120 เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณวลัย ไทยรัฐวิทยา 85  
121 เด็กหญิงณัฐชยาณี เซ่งจ่าว บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ  
 



3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ตัวจริง  จ านวน 127 คน 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงสุนันทา แซ่ย่าง ราชประชานุเคราะห์ 26  
2 เด็กหญิงเสาวนีย์  เสหมี ่ ราชประชานุเคราะห์ 26  
3 เด็กหญิงณันฐพร  ดุสมศักดิ์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
4 เด็กชายจักรภัทร ปู่เงิน ราชประชานุเคราะห์ 26  
5 เด็กชายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
6 เด็กชายณัฐภัทร แปทู ราชประชานุเคราะห์ 26  
7 เด็กชายทินกร ปัญญาแดง ราชประชานุเคราะห์ 26  
8 เด็กชายธนากร ปินตา ราชประชานุเคราะห์ 26  
9 เด็กชายพิสุทธิ์ เต๋จ๊ะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
10 เด็กชายวรายุทธ บุตรแก้ว ราชประชานุเคราะห์ 26  
11 เด็กชายศุภวิชญ์ นุเงิน ราชประชานุเคราะห์ 26  
12 เด็กชายเอกราช เทพก๋อง ราชประชานุเคราะห์ 26  
13 เด็กหญิงจันทร์รุ่ง แสนผล ราชประชานุเคราะห์ 26  
14 เด็กหญิงจินตนา ถาวรน ารับพร ราชประชานุเคราะห์ 26  
15 เด็กหญิงชุติมา วนาพงษ์สกุล ราชประชานุเคราะห์ 26  
16 เด็กหญิงนภาลัย ดีนุ ราชประชานุเคราะห์ 26  
17 เด็กหญิงมณีวรรณ  แซ่วะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
18 เด็กหญิงศุภกานต์ เทพจันตา ราชประชานุเคราะห์ 26  
19 เด็กหญิงสุชาวดี เป็งโก๊ะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
20 เด็กหญิงอาจรีย์ แลเชอะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
21 เด็กหญิงอายอ กลองสุข ราชประชานุเคราะห์ 26  
22 เด็กหญิงวาสินี อาคมประคองไพร ราชประชานุเคราะห์ 26  
23 เด็กชายทศพร  อัมพุธปฐวี ราชประชานุเคราะห์ 26  
24 เด็กหญิงสุนิตา กิตติคุณรุ่งสว่าง ราชประชานุเคราะห์ 26  
25 เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาว้าง ราชประชานุเคราะห์ 26  
26 เด็กชายกริชฎา อุดมา ราชประชานุเคราะห์ 26  
27 เด็กชายกิตติพงษ์ แซ่เฒ่า ราชประชานุเคราะห์ 26  
28 เด็กชายชิตวร แซ่วะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
29 เด็กชายดุลยเดช แสงสรทวีศักดิ์ ราชประชานุเคราะห์ 26  



ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
30 เด็กชายสหชัย บุญชูรุ่งโรจน์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
31 เด็กชายสิทธิชัย รักษ์พัฒนชัย ราชประชานุเคราะห์ 26  
32 เด็กชายสุรศักดิ์   รักสงวนพนาไพร ราชประชานุเคราะห์ 26  
33 เด็กหญิงชื่นกมล แซ่เห่อ ราชประชานุเคราะห์ 26  
34 เด็กหญิงญาณิศา พนากูลสัมพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
35 เด็กหญิงทรงอัปสร เลาว่าง ราชประชานุเคราะห์ 26  
36 เด็กหญิงนฤมล สถิตย์ไพรพนา ราชประชานุเคราะห์ 26  
37 เด็กหญิงนิวดี แซ่เจ่า ราชประชานุเคราะห์ 26  
38 เด็กหญิงนิวพร ธารสุขคามา ราชประชานุเคราะห์ 26  
39 เด็กหญิงมนัสชนก ลบทอง ราชประชานุเคราะห์ 26  
40 เด็กหญิงมนิสา ก่อเกื้อตระกูล ราชประชานุเคราะห์ 26  
41 เด็กหญิงรัชนีวรรณ พงศ์สถิตบวร ราชประชานุเคราะห์ 26  
42 เด็กหญิงสุกัญญา เงินมา ราชประชานุเคราะห์ 26  
43 เด็กหญิงสุธาสินี แซ่ย่าง ราชประชานุเคราะห์ 26  
44 เด็กหญิงสุพรรณ ี แซ่เฒ่า ราชประชานุเคราะห์ 26  
45 เด็กชายฉันทวัฒน์ หม่นสุ ราชประชานุเคราะห์ 26  
46 เด็กชายต้อม  น้อยลือ ราชประชานุเคราะห์ 26  
47 เด็กหญิงพัทธวรรณ อุดมไพรวัลย์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
48 เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ย่าง ราชประชานุเคราะห์ 26  
49 เด็กหญิงนารี  ธาราวโรดม ราชประชานุเคราะห์ 26  
50 เด็กหญิงอภิสรา  ร่มพนาธรรม ราชประชานุเคราะห์ 26  
51 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่จ่าว ราชประชานุเคราะห์ 26  
52 เด็กหญิงอริสา  ขวัญธนชัย ราชประชานุเคราะห์ 26  
53 เด็กหญิงพัชรินทร์ กันทะคุณ ราชประชานุเคราะห์ 26  
54 เด็กชายคารม วนาคล้ายเจริญ ราชประชานุเคราะห์ 26  
55 เด็กชายมงคล ยอดยิ่งหทัยกุล ราชประชานุเคราะห์ 26  
56 เด็กชายสุวัฒน์ เลาสอ ราชประชานุเคราะห์ 26  
57 เด็กหญิงเกตวลี พงศ์ไพรสนฑ์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
58 เด็กหญิงจารุมน ดวงใจไพรวัลย์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
59 เด็กหญิงณิชารีย์ เจริญเจ้าสกุล ราชประชานุเคราะห์ 26  
60 เด็กหญิงดรรชนี ผัดดอก ราชประชานุเคราะห์ 26  



ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
61 เด็กหญิงน้ าฝน แซ่ม่ัว ราชประชานุเคราะห์ 26  
62 เด็กหญิงปิ่นมนัส ขัดทา ราชประชานุเคราะห์ 26  
63 เด็กหญิงเพชรวัลย์ เจริญเจ้าสกุล ราชประชานุเคราะห์ 26  
64 เด็กหญิงวรรณพร อรัญสงวนวงศ์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
65 เด็กหญิงวลัยพรรณ แซ่วะ ราชประชานุเคราะห์ 26  
66 เด็กหญิงสุธิดา ลีลาศีลธรรม ราชประชานุเคราะห์ 26  
67 เด็กหญิงอภิสรา เริงไม ราชประชานุเคราะห์ 26  
68 เด็กหญิงกิตติพร มหาวัน ราชประชานุเคราะห์ 26  
69 นายธาดาพงษ์ กะวียัง ราชประชานุเคราะห์ 26  
70 นางสาวจารุณี ขวัญธนเกียรติ์ ราชประชานุเคราะห์ 26  
71 เด็กชายวัชรพล วัชรชวาลา ราชประชานุเคราะห์ 26  
72 นายสุนทร โสธรา ราชประชานุเคราะห์ 26  
73 นางสาวพิมพ์ชนก หล้าแป้น บ้านบวก (อภิราษฎร์นฤมิตร)  
74 นางสาวจิตณธนัน มาแก้ว บ้านบวก (อภิราษฎร์นฤมิตร)  
75 นางสาวณิชกานต์ กติกาสติ บ้านก้อจัดสรร  
76 เด็กหญิงจิรภิญญา ปานัน บ้างปวงค า (ประชาอุทิศ)  
77 นางสาวสุธาวัลย ์ แก้วแสง บ้างปวงค า (ประชาอุทิศ)  
78 นางสาววฎาริน จุ๋มปาน้ า บ้านปวง  
79 เด็กหญิงถาวรี อินทร์เมา บ้านปวง  
80 นายวิเชียร แก้วจี๋แฮ บ้านบวก (อภิราษฎร์นฤมิตร)  
81 เด็กชายภูริเดช ขุนหาญ บ้านปวง  
82 นางสาวนุสรา วันหล ี บ้านปวง  
83 นางสาวนรีกานต์ กันทะมา บ้างปวงค า (ประชาอุทิศ)  
84 นางสาวจุฬาลักษณ์ อุดสาพะแล บ้างปวงค า (ประชาอุทิศ)  
85 นายวีรพงศ์ หล้าสุก า บ้านบวก (อภิราษฎร์นฤมิตร)  
86 นางสาวเบญจมาศ ภัยมะลิ บ้านปวง  
87 นางสาวเบญจภรณ์ ภัยมะลิ บ้านปวง  
88 นางสาวธัญญาภรณ์ สมฝั้น บ้านบวก (อภิราษฎร์นฤมิตร)  
89 นายเดชาวุธ แก้วเอ้ียง บ้านไม้ตะเคียน  
90 นางสาวอินทิรา บุญออม สามัคคีศรีวิชัย  
91 นางสาววาสนา ศีลพนต์สกุล ห้วยต้มชัยยะวงศ์ษา  



ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
92 นางสาวภักด ี หน่อไพรสน ห้วยต้มชัยยะวงศ์ษา  
93 นางสาวธนิภา ชนะโพธิ์ชัย เวียงเจดีย์วิทยา  
94 นางสาวมาริสา ไพรประพิณ ห้วยต้มชัยยะวงศ์ษา  
95 นายนรชัย ค าสา บ้านปวง  
96 นางสาวยาดา มณีเสถียรวงศ์ ห้วยต้มชัยยะวงศ์ษา  
97 นางสาวสัณห์สินี ศรีแก้ว บ้านก้อจัดสรร  
98 นางสาวพิมพร เป็งด ี เวียงเจดีย์วิทยา  
99 นายสิงหา พสุกันต์ ห้วยต้มชัยยะวงศ์ษา  
100 นางสาวนิรมล ใจแก้ว บ้านปงแม่ลอบ  
101 นางสาวธนาวรรณ ดูโยง บ้านปงแม่ลอบ  
102 นายมนัสชัย นามวงษ์ศรี บ้านสะป๋า มงคลวิทยา  
103 นางสาวกมลพรรณ์ ตาแก้ว บ้านปงแม่ลอบ  
104 นางสาวจุฑารัตน์ ติ๊บแว บ้านปงแม่ลอบ  
105 นางสาวเปมิกา เมืองห้อม บ้านปงแม่ลอบ  
106 นางสาวเก็จมณี ปู่เถื่อน บ้านปงแม่ลอบ  
107 นางสาวจิทิพร ติ๊บเงิน บ้านปงแม่ลอบ  
108 นางสาวเบญจภา หล้าแก้ว บ้านปงแม่ลอบ  
109 นางสาวมนัชญา หลึกแว บ้านปงแม่ลอบ  
110 เด็กหญิงนัจรี หล้าพอแน สามัคคีศรีวิชัย  
111 นายอติเทพ ใจแก้ว สามัคคีศรีวิชัย  
112 เด็กชายณัฐวุฒิ ขัดจิโน บ้านปวง  
113 นายปวีณ์กร ซาวยา บ้านปวง  
114 นางสาวคณิตกุล เจริญกุศลสุข ไทยรัฐวิทยา 79  
115 นางสาวชุติมล รัตน์ชัชวรรณ ไทยรัฐวิทยา 79  
116 นายชัยรัตน์ นาตยาทัย เมธีวุฒิกร  
117 นางสาวอรนิช สัณฑ์วนาคีรี วังลุง  
118 เด็กหญิงจันทร์ฉาย แซ่ยะ ไทยรัฐวิทยา 79  
119 นายธนกฤต ดอยพนาวัลย์ อนุบาลเมืองพะเยา บ้านโทกหวาย  
120 นางสาวรัฐภรณ์ วิหดไพรวัลย์ ไทยรัฐวิทยา 79  
121 นางสาวฐานิกา แก้วค า น้อยห้วยรินวิทยา  
122 นางสาวจุฑารัตน์ จันมา บ้านนาฟ่อน  



ที ่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
123 นางสาวอรไพลิน แสนเมืองมา บ้านนาฟ่อน  
124 นางสาวพานิภัค ชาญโชคชัย มิตรมวลชนเชียงใหม่  
125 นายกิตติชัย แซ่เจ๊า ปางอุ๋ง  
126 นายพงษ์พันธ์ เจริญเจ้าสกุล ปางอุ๋ง  
127 นายสวพล แสงท้าว สะเมิงพิทยาคม  
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง รายงานตัวเพ่ือยืนยันการเข้าเรียน ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องวิชาการ ถ้าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่
ก าหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
       (นายประพันธ์ โพธิ์หย่า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดล าพูน 
 


