
ลําดับ ช่ือ - สกุล ระดับช้ัน สถานศึกษา หมู หมายเหตุ

1 ด.ช.วสันต          แดงปอม ป.1 โรงเรียนบอสราง 1

2 ด.ช.จิตรกร         ไชยเทียน ป.1 โรงเรียนบานหนองโคง 6

3 ด.ช.สมภพ         จงเทพ ป.2 โรงเรียนบานหนองโคง 3

4 ด.ช.ธนพล         ไชยยาติ๊บ ป.2 โรงเรียนบานสันกําแพง 3

5 ด.ญ.ศิลปศุภา         สักวรรณ ป.3 โรงเรียนบานหนองโคง 6

6 ด.ช.สหัสวรรณ         ขันนันตะ ป.3 โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ 6

7 ด.ช.ศตวรรษ          ขันนันตะ ป.3 โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ 6

8 ด.ญ.ศิวาพร          ไชยเทียน ป.4 โรงเรียนบานหนองโคง 6

9 ด.ญ.ปาริชาติ       ไชยกัน ป.4 โรงเรียนบานสันกําแพง 5

10 ด.ช.จิรายุทธ          ดวงมา ป.5 โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ 1

11 ด.ช.วัชรินทร     บุญมา ป.5 โรงเรียนบานสันกําแพง 5

12 ด.ช.สิทธิโชค     ไชยปน ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม 4

13 ด.ช.พงศกร        ไทยกรณ ป.6 โรงเรียนบานหนองโคง 6

14 ด.ช.อภิสิทธิ์          ขาวสัก ป.6 โรงเรียนบานหนองโคง 6

15 ด.ญ.กัลยาณี        ไชยเทพ ม.1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 3

16 ด.ญ.ศศิญา           อะโนสัก ม.1 โรงเรียนสันกําแพง 3

17 ด.ช.พุฒิพงศ         สุดสวาท ม.1 โรงเรียนสันกาํแพง 3

18 ด.ช.รวิสุต        เปยนาง ม.1 โรงเรียนสันกําแพง 5

19 ด.ญ.ทรรศนมน           แสนพุทธ ม.1 โรงเรียนสันกําแพง 5

20 ด.ช.ศราวุฒิ        สุริยะนาง ม.2 โรงเรียนสันกําแพง 4

21 ด.ช.วุฒิชัย        ชูยกปน ม.2 โรงเรียนบานหนองโคง 6

22 ด.ญ.วิชชุดา      ไชยเลิศ ม.2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1

23 น.ส.สุนิสา        อินทรตะจักร ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 4
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24 ด.ช.ณัฐวุฒิ     อุปนันท ม.3 โรงเรียนสันกําแพง 1

25 ด.ญ.วิชชุตา        บุญมา ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 3

26 น.ส.ชฎาพร    ชางสาร ม.4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 2

27 น.ส.อัจฉราภรณ        เขียวหลวง ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2

28 นายพงษพัฒน     อุดคํา ม.4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 5

29 นายฉัตรชัย       ไชยขัน ม.4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 6

30 น.ส.กนกวรรณ       บุญเรือง ม.4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 4

31 น.ส.รัตติกาล         ไชยเทพ ม.4 โรงเรียนสันกําแพง 3

32 น.ส.ลดาวัลย         ปูปน ม.4 โรงเรียนสันกําแพง 3

33 ด.ช.สิทธิศักดิ์         เทพเอย ม.4 โรงเรียนสันกําแพง 3

34 น.ส.ทัศนีษญา           ฉันทะ ม.5 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3

35 นายรณชัย       เปยนาง ม.5 โรงเรียนสันกําแพง 5

36 น.ส.ศศิธร        ตื้อเปง ม.5 โรงเรียนสันกําแพง 3

37 น.ส.วนิดา  สารวิน ม.5 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 2

38 น.ส.เกษสุนีย   ดาวลับเมฆ ม.6 โรงเรียนหอพระ 2

39 น.ส.มัณฑนา         สาทะติ ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1

40 นายสาธิต         แสนพุทธ ม.6 โรงเรียนสันกําแพง 5

41 นายอนุพงษ          วงษตรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 4

42 นายเอกชัย        ไชยเลิศ ปวช. วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม 2

43 นายจีรศักดิ์        จิตนาน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 2

44 นายชาญชัย         แสงอินทร ปวช. เทคนิคสันกําแพง 2

45 นายศุภชัย         ไชยเมืองเล็น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 1

46 นายเศรษฐสุวรรณ          คําแสง ปวช. เทคนิคสันกําแพง 2

47 นายณัฐพล          กุณาจันทร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 2

48 นายกิตติศักดิ์         แนวจําปา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 2
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49 นายอติพงษ        ปญญาดา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 1

50 นายธนากร          บุญมาติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 2

51 นายนพดล     ฝนเขียว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 5

52 นายนัฐพงศ        ไชยยัน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 1

53 น.ส.อริสรา         ชางสาร ปวช. วิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม 2

54 นายคมกริช          ชมภูปน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 3

55 นายพรอมพงศ         สุดสวาท ปวช. วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม 3

56 นายพิทักษ          เฉียบแหลม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 5

57 นายพนัทพงศ           เคหา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 5

58 นายนพณัฐ          พรมเสน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 3

59 นายเกียรติศักดิ์         กิจสุภา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 1


