
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

........................................................ 
  
 ตามประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 นั้น 
 
 บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้
 
 
 
 
      
  ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 

(นายปราโมทย์ นพวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 1 หอประชุมอ าเภอแม่สาย 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11001* เด็กชาย ชยพล สิทธิธง โรงเรียนมานิตวิทยา  
2 11002 เด็กชาย โชคชัย สมบูรณ์ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
3 11003 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ธิเนตร โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
4 11004 เด็กหญิง อรจิรา จ๋อมศรี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
5 11005 เด็กหญิง สุภัสศร ตันตระกูล โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
6 11006 เด็กหญิง ลักษิกา นามอิน โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
7 11007 เด็กชาย อานนท์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย  
8 11008 เด็กชาย อารักษ์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  
9 11009 เด็กหญิง สุทิตย์ดา ภัทรเสถียรถาวร โรงเรียนปิยะพรพิทยา  

10 11010 เด็กชาย วีรชัย แซ่โจ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
11 11011 เด็กหญิง ฟ้า แก้วตา โรงเรียนบ้านป่ายาง  
12 11012 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
13 11013 เด็กหญิง อาภัสรา จะนุ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
14 11014 เด็กชาย ธนวัฒน์ สายใจ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
15 11015 เด็กหญิง ธนวรรณ แซ่ลี โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
16 11016 เด็กชาย ปิยังกูร  เสนรังษี โรงเรียนดรุณราษฏร์วิทยา  
17 11017* เด็กหญิง ธนิสร เนียมใย โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
18 11018 เด็กหญิง สุวนันท์ ถึจจอหอ โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
19 11019 เด็กหญิง อรพรรณ น้อยอ้าย โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
20 11020 เด็กหญิง จิราพร ขันติ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
21 11021* เด็กชาย เวธน์สศิน ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย  
22 11022 เด็กชาย พงศกร ปัญญาพฤกษ์ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
23 11023 เด็กหญิง ประภานิด กิ่งแก้วกาญ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
24 11024 เด็กหญิง พิมพ์พิมล  ชัยบุญ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
25 11025* เด็กหญิง สุรีพร พาลี โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
26 11026 เด็กหญิง นงนุช พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
27 11027 เด็กหญิง สุมิตรา สายเเก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย[ราษฎรส์ามคัคี]  
28 11028 เด็กหญิง ชมพู่ ไทยใหญ่ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
29 11029 เด็กหญิง กาญจนาภรณ์  เมธาวีสวุรรณ โรงเรียนปิยะพร พิทยา  
30 11030 เด็กหญิง องุ่น ดวงดี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 1 หอประชุมอ าเภอแม่สาย 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

31 11031 เด็กหญิง พัชราภา อุตตะรี โรงเรียนมานิตวิทยา  
32 11032 เด็กหญิง เขมิกา ยี่ใหม่ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
33 11033 เด็กหญิง ศศิวิมล ภิญโญ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
34 11034 เด็กหญิง สุภัชชา ป้อมยุคล โรงเรียนบ้านป่ายาง  
35 11035 เด็กหญิง มณียา บุญน า โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
36 11036 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ แผงศร โรงเรียนบ้านสันโค้ง  
37 11037 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส นันทะเปาร์ โรงเรียนบ้านเหมืองเเดง  
38 11038 เด็กหญิง อรจิรา ภาคพานิช โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
39 11039 เด็กหญิง ทิพย์มณฑา ภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
40 11040 เด็กชาย น ้าเพชร ค าจันทร์ โรเรียนบ้านเหมืองแดง  
41 11041 เด็กหญิง ดารารัศมี ศักดิ์แสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง  
42 11042 เด็กหญิง มนัสนันท์ ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง  
43 11043 เด็กหญิง ทับทิม ทองทวี โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
44 11044* เด็กชาย เอิงไทย แซ่แซ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
45 11045 เด็กหญิง ประกายฟ้า ขันเงิน โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
46 11046 เด็กชาย พลอธิป สาธิตบุญ โรงเรียนบ้านเหมืองเเดง  
47 11047 เด็กชาย ธนกฤต ซางสุภาพ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
48 11048* เด็กชาย สมหมาย อินบุญ โรงเรียนบ้านป่ายาง  
49 11049 เด็กชาย อ่ินปัญ แสงอินทร์ โรงเรียนพรพิกุล  
50 11050* เด็กชาย ชณานนท์ แสงวิน โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
51 11051 เด็กหญิง เกตสิรี  นามอ้าย โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
52 11052 เด็กชาย วชิรวิทย์ ใจชื่นแสน โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
53 11053 เด็กชาย หลงพุธ นามเเอ่น โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
54 11054 เด็กหญิง ธนพร รัตนชัยอมรกุล โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
55 11055 เด็กหญิง ชณัฐฐา แสงวิน โรงเรียนดรุณราษฎวิทยา  
56 11056 เด็กชาย อติเทพ จันระวัง โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
57 11057* เด็กชาย บวรชัย สั่งสอน โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
58 11058* เด็กชาย พชร ยลรดีชนิศา โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
59 11059 เด็กชาย เอกราช จันตาเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง  
60 11060 เด็กหญิง อัญมณี เกิดก าบท โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 1 หอประชุมอ าเภอแม่สาย 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

61 11061 เด็กหญิง สุพรรณี พิทักษ์เนติกุล โรงเรียนบ้านป่ายาง  
62 11062 เด็กชาย เบญจมินทร์ ไชยวรศลิป ์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
63 11063 เด็กหญิง อธิชา นามแสง โรงเรียนบ้านป่ายาง  
64 11064 เด็กชาย วรภพ แซ่มู่ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
65 11065 เด็กหญิง สายใจ มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
66 11066 เด็กหญิง พรนภัส คันทะมูล โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
67 11067 เด็กชาย วชิระ บุญมี โรงเรียนอนุบาลเเม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
68 11068* เด็กหญิง บรรณสรณ์  ไพบูลย์ยิ่งยศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
69 11069 เด็กหญิง เสาวลักณ์ ค าผาย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร  
70 11070 เด็กหญิง สายน้ า  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
71 11071 เด็กหญิง ธนาลี สง โรงเรียนดรุราษฎร์วิทยา  
72 11072 นางสาว พาขวัญ แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านป่าแดง  
73 11073* เด็กหญิง ธัญจิรา  จันทร์คล้าย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
74 11074* เด็กชาย ณัฐพงค์ ทรายมุก โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
75 11075 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง  
76 11076 เด็กชาย ธนเดช ศรีโลโฟ้ว โรงเรียนบ้านไม้ลุงขน  
77 11077 เด็กหญิง ฟ้า นามเเก้ว โรงเรียนบ้านสันทรายราษฎรส์ามคัคี  
78 11078* เด็กหญิง ไอริสา ศิวกรเมธาสิทธิ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
79 11079 เด็กหญิง ฐิตินันท์ แสงผัด โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  
80 11080* เด็กหญิง ธิดารัตน์ เเซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
81 11081* เด็กชาย อชิตพล  สุริยะโชติ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
82 11082 เด็กชาย ณัฐดนัย แสนกรุณา โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง  
83 11083 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ พัฒนาพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันทราย  
84 11084 นาย สันติสุข ไทยใหญ่ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
85 11085 เด็กชาย โภควิน ยอดหนุ่ม โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
86 11086 เด็กชาย ภาคภูมิ ศิริพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้นไมล้งขน มภ.169  
87 11087 เด็กชาย ศุภกฤต แสงเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
88 11088* เด็กหญิง ภูริชญา  ธรรมแสน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
89 11089 เด็กหญิง สุพัตรา สกุลพราหมณ์ โรเรียนบ้านสันถนน  
90 11090 เด็กชาย บรรณวิชญ์  เกตุมณี โรงเรียนปิยะพรพิทยา  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 



๕ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 1 หอประชุมอ าเภอแม่สาย 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

91 11091 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย   
92 11092 เด็กหญิง พรรณิภา แก้วมา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
93 11093 เด็กชาย สุทธิพงษ์ วงศ์ค า โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
94 11094 เด็กหญิง จารุณี ค าแปง โรงเรียนบ้านสันนา  
95 11095* เด็กหญิง หลิงจื้อ แซ่ซา โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
96 11096 เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ใจยาง โรงเรียชุมชนบ้านไม้ลุงขน 169  
97 11097 เด็กชาย กิตติกร ภิรมย์เปรม โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง  
98 11098 เด็กชาย นันทภพ ติ๊บประโจ๊ก โรงเรียนบ้านสันนา  
99 11099 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เหลาทอง โรงเรียนดรุณราษฎวิทยา  

100 11100* เด็กชาย ธนากร ทวีรัตนากูล โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  
 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
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ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11101 เด็กหญิง มาลี นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
2 11102 เด็กหญิง มิ่งหล้า วงค์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
3 11103 เด็กหญิง ฉัตรฤทัย วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย  
4 11104 เด็กหญิง นางมน  วงอิน โรงเรียนบ้านป่ายาง  
5 11105 เด็กหญิง พุธรักษ์  ธ ารงสกุล โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
6 11106 เด็กหญิง อรณิชา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลป์ศาสตร์)  
7 11107 เด็กชาย วรธาร ถาวรเรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านป่ายาง  
8 11108 เด็กหญิง สุชานุช ใจวงค์ โรงเรียนเทศบาล๑(วัดพรหมวิหาร)  
9 11109 เด็กหญิง แสงอรุณ ใจประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันนา  

10 11110 เด็กหญิง อรนุช แซ่หลี โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน  
11 11111 เด็กหญิง เหมยหอม บุญมี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
12 11112 เด็กชาย อภินันท์ สายทอง โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
13 11113 เด็กหญิง หมี่ซอ พิทักษ์ธิติกุล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5  
14 11114 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ แสนเผ่า โรงเรียนไม้ลุงขน  
15 11115 เด็กหญิง ชนิดา  แซ่จ่าง โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
16 11116 เด็กชาย แทนคุณ  จันต๊ะคาด โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง  
17 11117 เด็กหญิง ธนาพร ไชยนวล โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
18 11118 เด็กหญิง วริชรา สุธรรมา โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรมวิหาร)  
19 11119 เด็กหญิง ปณิดา กวางเดินดง โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
20 11120 เด็กชาย สิทธิโชค ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาตร์)  
21 11121* เด็กหญิง ศิริษา ปันแดง  โรงเรียนมานิตวิทยา  
22 11122 เด็กชาย กิตติภูมิ ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
23 11123 เด็กหญิง จิราพร วิชาโห้ง โรงเรียนบ้านถ้ าปลา  
24 11124* เด็กหญิง วาลิตา แซ่พ่าน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙  
25 11125 เด็กชาย ชินท์ณภัทร ใจมะณา โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  
26 11126 เด็กชาย จักรกฤษ โรงเรียนบ้านจ้อง  
27 11127 เด็กชาย วินัย ยารังษี โรงเรียนเทศบาล1วัดพรหมวิหาร  
28 11128* เด็กชาย ทินกร แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย  
29 11129* เด็กชาย อานัส มาเปียง โรงเรียนบ้านสันมะนะ  
30 11130 เด็กชาย นิพนธ์  ดีเสมอ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
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ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

31 11131 เด็กชาย วรยุทร  หงษ์ค า โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง  
32 11132* เด็กชาย ธีรวิช  เเซ่ลี โรงเรียนบ้านป่ายาง  
33 11133 เด็กหญิง ฝน นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
34 11134 เด็กชาย สุวิจักณ ์ ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
35 11135 เด็กชาย ธวัชชัย  นามใส่ โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
36 11136 เด็กชาย พิทักษ์ ชัยเลิศ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
37 11137 เด็กหญิง พิชชาพร สุธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
38 11138 เด็กหญิง ทิวาพร เบเชกู่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕  
39 11139 เด็กหญิง สุนทรีลักษณ ์ ภิระบรรณ ์ โรงเรียนบ้านสันถนน  
40 11140 เด็กหญิง เปิ้ล  ค าลือ โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
41 11141* เด็กหญิง ณัฐวรา อินต๊ะ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
42 11142 เด็กหญิง สุทธิดา มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล๑(วัดพรหมวิหาร)  
43 11143 เด็กชาย กันตพงษ์ รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
44 11144 เด็กหญิง สุจิตรา ปู่ใหม่ โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
45 11145 เด็กหญิง ศิริพร  นามยี่ โรงเรียนบ้านจ้อง  
46 11146 เด็กชาย ภูมิบดินทร์ ใจปินตา โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
47 11147 เด็กหญิง มนรดา  นามสาม โรงเรียนมานิตวิทยา  
48 11148 เด็กหญิง นลินนิภา  บรรพตไพศาลกุล โรงเรียนเทศบาล๑(วัดพรหมวิหาร)  
49 11149 เด็กหญิง พรฤดี แปงเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
50 11150 เด็กชาย ธนบดี ทิศทอง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
51 11151 เด็กหญิง ญาณิศา  อินศร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
52 11152 เด็กหญิง ปิ่นมณี น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันถนน  
53 11153 เด็กชาย ปิติพล นามสาม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  
54 11154 เด็กหญิง สายพลอย นามปัน โรงเรียนดรุณราษฎ์วิทยา  
55 11155 เด็กหญิง กรรณิกา  วงค์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
56 11156 เด็กชาย กฤตภาส ขัดสา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
57 11157 เด็กชาย เด็กชายวีระชัย ไตรบุญฮัก โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  
58 11158 เด็กชาย ธนวัฒน์ ฟุ้ตระกูล โรงเรียนมานิตวิทยา  
59 11159 เด็กหญิง ชนิภรณ์ ปัญญโน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
60 11160 เด็กหญิง ปรายฟ้า สุตาศิลป์ โรงเรียนเทศบาล๑(วัดพรหมวิหาร)  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
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61 11161* เด็กหญิง วิภาพร สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๑(วัดพรหมวิหาร)  
62 11162 เด็กชาย ภาณุวิชญ์  จอมทาน โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
63 11163 เด็กชาย เศรษวุฒิ ทาศักดิ์ โรงเรียนสันทรายราษฎร์สามัคคี  
64 11164 เด็กหญิง ปีญ่า ลิจัน โรงเรียนเทศบาล๑(วัดพรหมวิหาร)  
65 11165 เด็กชาย รณวิต สายเมืองใจ โรงเรียนบ้านสันทราย  
66 11166 เด็กหญิง ศิริรัตน์ บุญชัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
67 11167 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา จับใจนาย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
68 11168 เด็กชาย พยัพ เริ่มภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล๑(วัดพรหมวิหาร)  
69 11169 เด็กชาย สิรภัทร อมรรังสิโรจน์ โรงเรียนบ้านถ้ าปลา  
70 11170 เด็กหญิง รักษ์ชนก พิกุล โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที๑่๖๙  
71 11171* เด็กหญิง ธนัชชา เนรมิตกันทร โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
72 11172 เด็กชาย ปุรเชษฐ์  สีแสง โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
73 11173 เด็กชาย คณากร บ าบัด โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
74 11174* เด็กหญิง มุกดา  ศรีววค ์ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน  
75 11175 เด็กชาย สรวิศ  เบาสูงเนิน โรงเรียนมานิตวิทยา  
76 11176 เด็กหญิง บุญมา ค าลือ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169  
77 11177 เด็กชาย ดวงตะวัน ลังกา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
78 11178 เด็กชาย ธนวัฒน์ ฟุ้งตระกูล โรงเรียนมานิตวิทยา  
79 11179 เด็กชาย พัชรพงษ์  อุดมโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 1(วัดพรหมวิหาร)  
80 11180 เด็กชาย อภินันท์ ขันธนิยม  โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
81 11181 เด็กหญิง เบญจรัตน์ ค าทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169  
82 11182 เด็กหญิง ฝน วงค์ปันนา โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง  
83 11183 เด็กหญิง กัลยาณี โกษแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1(วัดพรหมวิหาร)  
84 11184 เด็กหญิง ปณาลี พงษ์ประติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
85 11185 เด็กชาย พีระพงศ์ แสงบุญ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
86 11186 เด็กหญิง พัชรี ปานเอี่ยม โรงเรียนบ้านสันทราย  
87 11187 เด็กหญิง ลภัสรดา แก้วธิมา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
88 11188* เด็กชาย อภิชาติ สินหมี่ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
89 11189* เด็กชาย อภิวิชญ์  แก้วดุลดุก โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
90 11190 เด็กชาย นัฐวุฒิ เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
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91 11191 เด็กชาย พรพิพัฒน์ ใจผดุงวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  
92 11192 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ประแดง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  
93 11193 เด็กหญิง พลอยชมพู กิรัณพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  
94 11194 เด็กหญิง นันทนา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
95 11195* เด็กหญิง สวิตตา อภิเสริมทรัพย์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
96 11196 เด็กหญิง ปราณี อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
97 11197 เด็กชาย อนพัช บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
98 11198 เด็กหญิง ปานตะวัน สามแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
99 11199 เด็กหญิง ปณิตา มาประกอบ โรงเรียนเหมืองเเดง  

100 11200 เด็กหญิง ฟาติมา นาใจ โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดพรหมวิหาร)  
 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
 
 
  



๑๐ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 1 อาคาร 7 ห้อง 711 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11201 เด็กชาย กฤตกร หล่อพิสุทธิกุล โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฏรส์ามคัคี)  
2 11202 เด็กหญิง เทวี ใส่หลง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
3 11203 เด็กหญิง อัญชลีวรรณ บัญญัติพร โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
4 11204 เด็กหญิง นริศรา  สามนวล โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
5 11205* เด็กหญิง เบญจมาศ แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาตร์)  
6 11206 เด็กชาย กิตติพศ มาหอมจันทร์ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
7 11207 เด็กชาย พงศกร ศิริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาตร์)  
8 11208 เด็กหญิง ณัฐธิดา  อินทรจักร โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดพรหมวิหาร)  
9 11209 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ยอดเเสง โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดพรหมวิหาร)  

10 11210 เด็กชาย ปรเมศ ประจวบวัน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169  
11 11211 เด็กชาย เตชสิทธิ์ สมนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
12 11212 เด็กหญิง จามพร หมื่นโพธิ โรงเรียนบ้านจ้อง  
13 11213 เด็กหญิง นันทนี  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
14 11214 เด็กชาย ภูวดล ผิวผ่อง โรงเรียนวัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บ ารุง)  
15 11215 เด็กชาย ธนพงศ์ กันทะวงค์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
16 11216 เด็กหญิง จันทร์วิมล สมบูรณส์ถาพร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
17 11217* เด็กชาย วุฒิกร  ยืนยง โรงเรียนดรุณราษฏร์วิทยา  
18 11218 เด็กชาย วิชัย วงค์ใส โรงเรียนเวียงพานค า  
19 11219* เด็กหญิง ทรรศิกา ค าภูแก้ว โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
20 11220 เด็กหญิง นิรชา แซ่เลื่อง โรงเรียนปิยะพรพิยา  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๑ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 2 อาคาร 7 ห้อง 712 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11221 เด็กหญิง สรัญญา กันใจ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
2 11222 เด็กหญิง ธิติยา เกียรติรัศมี โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
3 11223 เด็กชาย สมบุญ กันธะพรม โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
4 11224 เด็กหญิง ฐิตินันท์ วงค์รอด โรงเรียนบ้านจ้อง  
5 11225 เด็กชาย ณัฐดนัย สิทธิกัน โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
6 11226 เด็กชาย ชาญชัย เเสงค า โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
7 11227 เด็กชาย ติ๊บ ค าน้อย โรงเรียนบ้านป่ายาง  
8 11228* เด็กหญิง พัชราพรรณ   พ้นภัย โรงเรียนอนุบาล(เเม่สายสายศิลปศาสตร์)   
9 11229 เด็กหญิง สุธิมา แสงวงค ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง  

10 11230 เด็กหญิง ธิดาทิพย์ เสนแสนยา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  
11 11231 เด็กชาย กรกฎ  มหาปุริมกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
12 11232 เด็กชาย เอกวี เสาร์อ่อน โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
13 11233 เด็กหญิง อ่ิน แก้วแสง โรงเรียนบ้านป่ายาง  
14 11234* เด็กชาย พรรษา อินแสง โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
15 11235* เด็กหญิง กมลลักษณ์  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
16 11236 เด็กหญิง อินทุภา  พรจรัสโชติ โรงเรียนมานิตวิทยา  
17 11237* เด็กชาย ชยพล  กูลพิมาย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
18 11238 เด็กหญิง วรัทยา   เรียบปวง โรงเรียนบ้านสันนา  
19 11239 เด็กหญิง ปรียาพร อุ่นประดิษฐ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
20 11240 เด็กหญิง นภาวีร ์ บุญทอง โรงเรียนบ้านน้ าจ า  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๒ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 3 อาคาร 7 ห้อง 713 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11241 เด็กชาย กิตติพงศ์ซาวค าเขต โรงเรียนบ้านสันทราย  
2 11242* เด็กหญิง พรปวีณ์ แสวงบุญ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
3 11243 เด็กหญิง จีรา ค าเเก้ว โรงเรียนบ้านเหมืองเเดง  
4 11244* เด็กหญิง แพรวา จันทอง โรงเรียนบ้านม่วงค า  
5 11245 เด็กหญิง ดารารัตน์ วงค์ทอง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
6 11246 เด็กหญิง ยุพารัตน์ แซ่ลี่ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
7 11247 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีวงค ์ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
8 11248 เด็กหญิง สุกัญญา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
9 11249 เด็กหญิง ศิริประภา  นามอ้าย โรงเรียนบ้านจ้อง  

10 11250 เด็กหญิง บัวพร แก้วมา โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
11 11251 เด็กหญิง อชิรญาณ์  สันติสุข โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ ์  
12 11252 เด็กหญิง ณัฐธิดา ธรรมบุตร โรงเรียนบ้านจ้อง  
13 11253 เด็กชาย จิรกร  รุ่งสิริพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
14 11254 เด็กหญิง ตรัสนิล อิสลาม โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที1่69  
15 11255* เด็กหญิง วิภาวี โกดอ่อน โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
16 11256 เด็กหญิง เมษา จัยน้อย โรงเรียนบ้านเหมืองเเดง  
17 11257* เด็กชาย อิษฎา  สุรินเปา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
18 11258 เด็กหญิง หทัยทิพย์ ค าหนองยาง โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
19 11259 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา กันสม โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
20 11260 เด็กหญิง ฝน บัวหลง โรงเรียนบ้านป่ายาง  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๓ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 4 อาคาร 7 ห้อง 714 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11261 เด็กชาย อนวัช อาซ่องกู่ โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
2 11262 เด็กหญิง บัวทอง แก้วมา โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
3 11263 เด็กชาย เทพนม ชื่นพีรชัย โรงเรียนบ้านผาฮ้ี  
4 11264* เด็กชาย เพชรกล้า แก้วพา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
5 11265 เด็กหญิง ปานทอง วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
6 11266 เด็กชาย ก้องภพ ค ามูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
7 11267 เด็กชาย พิภพ อนันตรักษ์ โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
8 11268* เด็กหญิง ฉัตรฤทัย  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
9 11269 เด็กหญิง สาธินี สมใจ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  

10 11270 เด็กหญิง พรชิตา  ค าแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  
11 11271 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ รุ่งมงคลนาม โรงเรียนบ้านผาฮ้ี  
12 11272* เด็กชาย วีรพงษ์ ดวงดี โรงเรียนปิยะพิทยา  
13 11273 เด็กชาย วิชญ จันทวาลย ์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
14 11274 เด็กหญิง กนกพร  รุ่งขวัญเรือน โรงเรียนบ้านผาฮ้ี  
15 11275 เด็กหญิง ญาณิศา ศรีวิลา โรงเรียนอนุบาลเเม่สาย(สายศิลปศาสตร์)  
16 11276 เด็กชาย วรชน  จาพะก่า โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
17 11277 เด็กหญิง พิชญาภา ธิน้อมธรรม โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
18 11278 เด็กหญิง เกวลิน ยี่ใหม่ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
19 11279 เด็กชาย วุฒิพร  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
20 11280 เด็กชาย ธนธัช  ไชยวงศ์ค า โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๔ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 5 อาคาร 7 ห้อง 715 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11281 เด็กชาย ปิติพล อาชะทู่ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
2 11282 เด็กชาย ขุนเพชร หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
3 11283 เด็กหญิง นาง ชัยวงค ์ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
4 11284* เด็กชาย เกรียงไกร เคียงอมร โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
5 11285 เด็กหญิง ณัฐภัสสร สุวรรณค า โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
6 11286 เด็กชาย ศรีมนตรี ขันธ์ทอง โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
7 11287 เด็กชาย ปรินทร สุวรรณเมนะ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
8 11288 เด็กหญิง อทิตญา แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
9 11289 เด็กชาย ศุภกร สุเล็ก โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  

10 11290 เด็กชาย ทรงพล  เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านผาฮ้ี  
11 11291 เด็กหญิง เกวลิน สุขเจริญ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
12 11292 เด็กหญิง เเพรว ค าอ้าย โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎ์รส์ามคัคี)  
13 11293 เด็กหญิง จารุวรรณ  นามเเก้ว โรงเรียนบ้านสันทารย(ราษฎรส์ามคัคี)  
14 11294 เด็กหญิง พรพรรณ ชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
15 11295 เด็กชาย จิรพัส ฤกษ์มนตรี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
16 11296 เด็กชาย พรชัย ค าแสง โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
17 11297 เด็กชาย อดิศร บุญมี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
18 11298 เด็กหญิง ค ากู่ น าลี โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
19 11299 เด็กชาย วีรศักดิ์ ศิริไทคงชื่น โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
20 11300* เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เสนภูงา โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๕ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 6 อาคาร 7 ห้อง 716 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11301 เด็กหญิง กัญญาวีร์ อยู่นอน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
2 11302 เด็กหญิง พิม สามหลวง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
3 11303 เด็กหญิง กาญจนี ยี่ปัน โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
4 11304 เด็กชาย ธเนศพล รุ่งพรประทีป โรงเรียนมานิตวิทยา  
5 11305* เด็กชาย นิติ พรหมฤทธิวงศ์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
6 11306* เด็กชาย สมหวัง มาเยอะ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
7 11307 เด็กหญิง จันทร์ น้อยใส่ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
8 11308 เด็กชาย ณงค์ศักดิ์ จายหลวง โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
9 11309 เด็กชาย ศุภณัฐ ภัทรสุทธิกุล โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  

10 11310 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์  ใจวรรณะ โรงเรียนบ้านปางห้า  
11 11311* เด็กหญิง ทัศนีย์ บุญตาล โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
12 11312 เด็กหญิง กาญจนา ยี่ปัน โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
13 11313 เด็กชาย ธนกร ทาค ามา โรงเรียนมานิตวิทยา  
14 11314 เด็กหญิง รัตนาวลี กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
15 11315* เด็กชาย วัชรพงษ์ ยี่ค า โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
16 11316* เด็กชาย กฤษฎิ์ษฎา   ค าเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
17 11317 เด็กหญิง จีราภา เเซ่งัว โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที1่69  
18 11318 เด็กชาย กิติภูมิ ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
19 11319 เด็กหญิง ต๊ิบ  นามแสง โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
20 11320 เด็กหญิง สุภัชญา ตันเตง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๖ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 7 อาคาร 7 ห้อง 717 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11321 เด็กชาย สิทธิกร  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
2 11322* เด็กหญิง ฟอง นามแก้ว โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
3 11323 เด็กหญิง วรัญญา ชมภูกาศ โรงเรียนบ้านปางห้า  
4 11324 เด็กหญิง บัวทอง หลวงบุญ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
5 11325 เด็กหญิง ภูริตา ทองไพรวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
6 11326 เด็กหญิง รวินท์นิภา  วงศ์น้อย โรงเรียนบ้านสันนา  
7 11327* เด็กหญิง ธัญวรัตน์ นวลแก้ว โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง  
8 11328 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จับใจนาย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
9 11329 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ อุเทน โรงเรียนบ้านเหมืองเเดง  

10 11330 เด็กหญิง ปัณฑิตา จับใจนาย โรงเรียนบ้านปางห้า  
11 11331 เด็กหญิง อลิษา สุวรรณ์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎรอ์ุทศิ)  
12 11332* เด็กชาย ภากร ดวงแน้น โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
13 11333 เด็กหญิง เนตรนภา ไทยใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
14 11334 เด็กชาย อาทิตย์ มีนา โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
15 11335 เด็กชาย อาทิตย์ ค าเเก้ว โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
16 11336 เด็กหญิง กานต์ธิดา  โรจนจ์ุฑารักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
17 11337 เด็กหญิง ปาริฉัตร อุบล โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
18 11338 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อุ่นค า โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
19 11339 เด็กชาย กฤษกร รายค า โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
20 11340 เด็กชาย กฤษดา กุญชร โรงเรียนเหมืองเเดง  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๗ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 8 อาคาร 7 ห้อง 718 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11341 เด็กชาย กฤษดา ทาเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
2 11342 เด็กหญิง อริสา นามไช โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
3 11343 เด็กชาย อโณทัย บุญรสศักดิ์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
4 11344 เด็กหญิง มลทิพย์  นามสาม โรงเรียนบ้านน้ าจำ  
5 11345 เด็กชาย ธนกฤต บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
6 11346 เด็กหญิง เกษมณี โสสุด โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙  
7 11347 เด็กชาย เขมรัตน์ สมสกุล โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
8 11348 เด็กหญิง นภสร ตั๋นแก้ว โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
9 11349 เด็กชาย ณพัฒ เตจ๊ะมูล โรงเรียน บ้านเหมืองแดง  

10 11350 เด็กหญิง กัญญาลักษณ ์ เช้ือเมืองพาน โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
11 11351 เด็กชาย ต้าหวัง แซ่หลี โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
12 11352 เด็กชาย จิรพัฒน์ ครองรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
13 11353 เด็กหญิง จิดาภา ค าหลง โรงเรียนน้ าจ า  
14 11354 เด็กหญิง พิราศลักษ์ จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
15 11355 เด็กหญิง จรรย์ญา ชัยพัทรพิมล โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
16 11356 เด็กชาย ธีรชัย  คุ้มทวีกิจ โรงเรียนบ้านจ้อง  
17 11357* เด็กชาย อาทิตย์ พรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  
18 11358* เด็กหญิง ภัคจิรา ค าปัน โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
19 11359* เด็กหญิง เบญจรัตน์ แก้วมา โรงเรียนบ้านป่ายาง  
20 11360 เด็กหญิง อมรรัตน์ วงศ์อรุณ โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมลู  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๘ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 9 อาคาร 7 ห้อง 722 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11361 เด็กหญิง ธิญาดา อุดทา โรงเรียนบ้านถ้ า  
2 11362* เด็กหญิง สุภาภรณ์ ค าลือวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
3 11363 เด็กหญิง นุชวรา ไทยใหญ่ โรงเรียนเทศบาท 1 (วัดพรหมวิหาร)  
4 11364 เด็กหญิง เกตศิณี จันทร์สุขศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
5 11365 เด็กหญิง ชุติสรา สังข์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
6 11366* เด็กชาย กฤษฎา  ศรีสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
7 11367 เด็กหญิง เยาวพา เบียผะ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
8 11368 เด็กหญิง กัลยกร เหล่ารินทอง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
9 11369 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ค านวล โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙  

10 11370 เด็กชาย อนนท์กานต์ สุระมานะ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
11 11371 เด็กหญิง ศิระประภา อินแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  
12 11372 เด็กชาย ชุติพนธ์ ปทุม โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
13 11373 เด็กชาย พศเบศวร์ บุญศรี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
14 11374* เด็กหญิง ธันจิรา จันทร์คล้าย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
15 11375* เด็กหญิง จารุกร  สุจี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
16 11376 เด็กหญิง มายด์ ไทยใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมลู  
17 11377 เด็กชาย สินชัย ปันนา โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
18 11378 เด็กหญิง กันยาณัฐ  แซ่แจ๋ว โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
19 11379* เด็กหญิง กีรติ อุดแพร่ โรงเรียนบ้านศรีป่าเเดง  
20 11380 เด็กหญิง สวิชญา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านม่วงค า  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๑๙ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 10 อาคาร 7 ห้อง 723 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11381 เด็กชาย ชิณท์ณภัทร ใจมะณา โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  
2 11382 เด็กหญิง จินตนา แสงไก โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
3 11383 เด็กหญิง ปลายหนาว  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
4 11384 เด็กหญิง สุทธิชา แสงค า โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมลู  
5 11385 เด็กหญิง สุทธิดา แสงค า โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมลู  
6 11386 เด็กหญิง ฤญา ธรรมขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันนา  
7 11387 เด็กชาย ทูล จันตา โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมลู  
8 11388* เด็กหญิง มาริสา พันธ์สิน โรงเรียนบ้านม่วงค า  
9 11389 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ออนตะไคร ้ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  

10 11390* เด็กหญิง สิริธร ตั้งความเพียร โรงเรียนเวียงพาน  
11 11391 เด็กหญิง เขมจิรา  โอภาสเกษม โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕  
12 11392* เด็กชาย ศักรินทร์ ยาวิชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
13 11393 เด็กหญิง ศรีทอง  แสงค า โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
14 11394 เด็กหญิง เดือนพรรษา  จันต๊ะคาด โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
15 11395 เด็กชาย ปภาวิชญ์ มีนา โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
16 11396 เด็กหญิง ชนัญดา สุขเสาร์ โรงเรียนมานิตวิทยา  
17 11397 เด็กหญิง ชะแสนมี เวยเด้อกู โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
18 11398 เด็กหญิง ธนัญญา บุญยง บ้านน้ าจ า  
19 11399 เด็กชาย หลงมน สมแก้ว โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  
20 11400 เด็กชาย สุรยุทธ์ จันต๊ะคาด โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๒๐ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 11 อาคาร 7 ห้อง 724 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11401 เด็กชาย อนันต์  แซ่หม่า โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
2 11402* เด็กหญิง กมลชนก  ขันนา โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง  
3 11403* เด็กชาย อัมพุ รุ่งเรืองศิริ ดรุณราษฎร์วิทยา  
4 11404 เด็กชาย ชวโรจน์  กิตติไพศาลวัฒนากุล โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
5 11405 เด็กหญิง ปราณี  มาเยอะ โรงเรียนบ้านเวียงพาย  
6 11406 เด็กหญิง ธัญธิวา จีปิน โรงเรียนมานิตวิทยา  
7 11407* เด็กหญิง ศิรีปภา ศรีนวล โรงเรียนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพท่ี๑๖๙  
8 11408 เด็กหญิง ชนม์นิภา ชัยศรี โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
9 11409 เด็กหญิง พรรษา ปัญญา โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  

10 11410 เด็กหญิง วรัญญา บุญตาล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
11 11411 เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ศรีทอง โรงเรียนบ้านป่ายาง  
12 11412 เด็กชาย เด็กชายสมเดช เบเชกู่ โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
13 11413 เด็กหญิง ชลลดา โนบาง โรงเรียนบ้านสันทราย  
14 11414 เด็กหญิง กัลยา มูเซอ โรงเรียนเทศบาล)1(วัดพรหมวิหาร)  
15 11415 เด็กชาย ภานุพงษ์  พรมมา โรงเรียนบ้านป่ายาง  
16 11416 เด็กชาย สันติ หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
17 11417 เด็กชาย ภัทรภูมิ ค าพีระ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
18 11418 เด็กหญิง นิชาภา โชคสกุลโสภณ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  
19 11419 เด็กหญิง ฟ้าใส เดชะราช โรงเรียนอนุบาลเเม่สาย(สายศิลปศาสตร์)  
20 11420 เด็กหญิง พัชรา อุ่นค า โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๒๑ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 12 อาคาร 7 ห้อง 725 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11421 เด็กชาย มานัส ค าลือ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169  
2 11422 เด็กชาย อิทธิกร  ค ามา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  
3 11423 เด็กชาย ธาวิน จินดาปัน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน  
4 11424 เด็กชาย สมศักดิ์ เครือเมือง โรงเรียนบ้านน้ าจ า  
5 11425 เด็กชาย สุบิน สิงห์ชัย โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
6 11426 เด็กหญิง พศิกา แก้วแสง โรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  
7 11427 เด็กชาย หิรัญ นามยี่ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
8 11428 เด็กหญิง วริศรา เผ่าพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง  
9 11429 เด็กหญิง ชวิศา นามใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

10 11430* เด็กชาย จิตติพัฒน์ แสงค ายอด โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ  
11 11431 เด็กชาย อาทิตย์ แซ่เตา โรงเรียนสันทราย(ราษฏร์สามัคคี)  
12 11432 เด็กหญิง กุลฑ ิรา แซ่เจ้า โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
13 11433 เด็กชาย กฤตนัย  ใจวงค ์ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตภาพที1่69  
14 11434 เด็กหญิง ชญานิศ. สามหล้า โรงเรียนบ้านจ้อง  
15 11435 เด็กหญิง ปรายฟ้า อาจอ โรงเรียนบ้านจ้อง  
16 11436 เด็กหญิง ณภัทร  อาจอ โรงเรียนบ้านจ้อง  
17 11437 เด็กชาย อ่อนค า ยี่ใหม่ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
18 11438 เด็กหญิง พลอย  นามสาม โรงเรียนบ้านจ้อง  
19 11439 เด็กหญิง พิมพ์ศิร ิบุญศรี โรงเรียนบ้านจ้อง  
20 11440 เด็กหญิง จอม จันทร์วงค์ โรงเรียนบ้านเหมืองเเดง  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๒๒ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 13 อาคาร 7 ห้อง 726 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11441 เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
2 11442 เด็กหญิง นลีน แซ่ซ้ง โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
3 11443 เด็กชาย ชาตรี สมรักอมร โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
4 11444 เด็กชาย กุลเดช ชุ่มเย็น โรงเรียนบ้านจ้อง  
5 11445 เด็กหญิง ฐิติพร นามนวล โรงเรียนเทศบาล1วัดพรหมวิหาร  
6 11446 เด็กชาย คมศร กรรมมา โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
7 11447 เด็กหญิง นัชชา ก่อนเลา โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
8 11448 เด็กชาย ณภัสกรณ์ ลือเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง  
9 11449 เด็กหญิง ขวัญข้าว ปัญญาฝั้น โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  

10 11450 เด็กชาย สุริยะ  แซ่ขวาง โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
11 11451* เด็กหญิง กัลยาณิน แสงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169  
12 11452 เด็กหญิง สมพร สามหลวง โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  
13 11453 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อินทวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตภาพที1่69  
14 11454* เด็กหญิง กษิรา  จันทาพูน โรงเรียนมานิตวิทยา  
15 11455 เด็กชาย นรวัฒน์ สัจจะ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
16 11456 เด็กหญิง ทิวากร เหลี่ยวตระกูล โรงเรียนเวียงพาน  
17 11457 เด็กชาย ชวภณ แสงเพชร โรงเรียนเอกทวีวิทย์  
18 11458 เด็กชาย ชัยอนันต์ โรงเรียนบ้านจ้อง  
19 11459 เด็กชาย สมรัตน์ บุญเต็ม โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  
20 11460* เด็กชาย ผลทอง อินเเสง โรงเรียนบ้านจ้อง  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๒๓ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 14 อาคาร 7 ห้อง 727 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11461* เด็กชาย อาจ่า มาเยอะ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5  
2 11462 เด็กชาย มูซัน นามยี่ค า โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  
3 11463 เด็กชาย ปลื้มปิติ ปินต๊ะ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
4 11464 เด็กชาย ชาตรี  นามแก้ว โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
5 11465* เด็กชาย ศักรินทร์  ยาวิชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
6 11466 เด็กชาย เอกณัฎฐ์  ประเสริฐ โรงเรียนพรพิกุลพิทยาคม  
7 11467* เด็กหญิง ชลนิภา  ไทยใหญ่ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
8 11468 เด็กชาย วีะพงษ์ ยอดค า โรงเรียนอนุบาลแม่สาย  
9 11469 เด็กชาย ธนดล วงค์ค ามูล โรงเรียนบ้านเหมืองแดง  

10 11470 เด็กชาย ณัฐกรณ์ เขียวค าปัน โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
11 11471 เด็กชาย ศุภกิตติ์ู ติยะกว้าง โรงเรียนป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล  
12 11472 เด็กชาย เอกรินทร์ ตาสาย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
13 11473 เด็กหญิง ธนิสร  เนียมใย โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
14 11474 เด็กหญิง ภรณี  เซอะ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที1่69  
15 11475 เด็กหญิง วนิษา  กองพิธี โรงเรียนบ้านจ้อง  
16 11476 เด็กชาย กฤตนัยน์ อิ่นเเก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
17 11477 เด็กหญิง รชนิศ นามเเสง โรงเรียนบ้านจ้อง  
18 11478 เด็กชาย สุริยะโชติ สายใจ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรส์ามคัคี)  
19 11479 เด็กหญิง ศิรินาฏ วงค์ธรรม โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
20 11480 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญมี โรงเรียนบ้านจ้อง  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๒๔ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 15 อาคาร 7 ห้อง 732 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11481 เด็กหญิง สุภาลัย ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านจ้อง  
2 11482 เด็กชาย อภิชิต สั่งค า โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ  
3 11483 เด็กชาย พันธุ์ภพ สุนันตา โรงเรียนบ้านป่ายาง  
4 11484* เด็กชาย ธงชัย จักรเงิน โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
5 11485 เด็กหญิง ฑิตยากานต์ กลอนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที1่69  
6 11486* เด็กหญิง จุฬาภรณ์ ยอดมูล โรงเรียนบ้านเหมืองเเดง  
7 11487 เด็กชาย ภูริภัทร จันด ี โรงเรียนบ้านป่ายาง  
8 11488 เด็กหญิง ชนันญา  นามแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
9 11489 เด็กหญิง ณัฐชยา  นามแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน  

10 11490 เด็กหญิง มณีรัตน์ นามดี โรงเรียนบ้านจ้อง  
11 11491 เด็กชาย ณัฐชนน ใจยะเสน โรงเรียนบ้านป่ายาง  
12 11492 เด็กหญิง เหมื่อย ยอดค า โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
13 11493 เด็กหญิง อทิตญา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  
14 11494 เด็กชาย โซฟีคาน เลิษรัตกิจสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที1่69  
15 11495 เด็กชาย อารันด์ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ  
16 11496* เด็กหญิง ณัฐณิชา สุวรรณ์ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
17 11497 เด็กหญิง อชิรญาณ์. สันติสุข โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ ์  
18 11498 นางสาว สาวิตรี ไพโรจน์พัสถาน โรงเรียนบ้านถ้ า  
19 11499 เด็กชาย อนุรักษ์ ยาเปี่ยง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย  
20 11500* เด็กชาย กันตพัฒณ์ ปภัสสรัญญู โรงเรียนเอกทวีวิทย์  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๒๕ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 16 อาคาร 7 ห้อง 733 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11501 เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชต ิ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
2 12001 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ แซ่ว่าง โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา  
3 12002* เด็กหญิง มิจาว แซ่หาญ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า2  
4 12003 เด็กหญิง นฎากร เกตุขาว โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)  
5 12004 เด็กชาย นวัช อภิจรุณภิญโญ โรงเรียนเฟูู่ืองฟ้าวิทยา  
6 12005 เด็กชาย พิชญะ โสภณสุขสันต์ โรงเรียนมานิตวิทยา  
7 12006* เด็กหญิง นฤมล ท่าดีสม โรงเรียนฮ่ัวเคียวกงฮัก  
8 12007 เด็กหญิง ลภัสรดา สาล ี โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที๑่๖๙  
9 12008 เด็กชาย จิรเมธ เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร)์  

10 12009 เด็กชาย อภิโชค ใจยอด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  
11 12010 เด็กหญิง อรจิรา ยี่รวย โรงเรียนวัดโสมนัส  
12 12011 เด็กหญิง นภสร สีแสด โรงเรียนพู่ยฮัว  
13 12012 เด็กหญิง ปูเป้ แก้วเกตุ โรงเรียนวัดช่างทอง  
14 12013 เด็กชาย สว่าง อาซ้อง โรงเรียนบ้านเทอดไทย  
15 12014 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ใจวรรณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย  
16 12015 เด็กชาย เบโต แซ่ท่อ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา  
17 12016 เด็กหญิง อารยา จันทร์แดง โรงเรียนบ้านห้วยแทง  
18 12017 เด็กชาย กฤตยชญ์ ศรีจุดานุ โรงเรียนมานิตวิทยา  
19 12018 เด็กชาย ณัฐพล สุขี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
20 12019* เด็กหญิง กิตติยากร นิพรมสมนึก โรงเรียนบ้านโพนทอง  
21 12020 เด็กชาย ศรีเมือง ศรีอ้วน โรงเรียนบ้านมาบกรูด  
22 12021 เด็กหญิง นันท์นลิน อามอ โรงเรียนแม่หม้อ  

 
หมายเหตุ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องคู่พัฒนา 
 
  



๒๖ 

 

 
 
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

1. ตรวจสอบรายช่ือ สถานที่สอบ และห้องสอบให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ 
2. นักเรียนควรมาก่อนเวลาเข้าสอบ ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. เพื่อท าการคัดกรองตรวจวัด

อุณหภูมิของร่างกายในจุดคัดกรอง พร้อมติดสติกเกอร์ที่ทางโรงเรียนจัดให้ 
3. นักเรียนต้องติดสติกเกอร์ เพื่อแสดงตนว่าผ่านการคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ที่จุดบริการ 

และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการสอบ หากไม่ด าเนินการดังกล่าวทางโรงเรียนจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

4. ในกรณีที่นักเรียนมีไข้สูงหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก โรงเรียนจะ
แยกห้องสอบให้โดยเฉพาะ 

5. ผู้ปกครองควรให้นักเรียนพกโทรศัพท์ เพื่อการติดต่อกับผู้ปกครอง แต่ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้
นักเรียนใช้ในระหว่างการสอบ 

6. เตรียมอุปกรณ์ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ2B ยางลบ ที่เหลาดินสอ  
7. นักเรียนแต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าห้องสอบ 
8. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณสนามสอบ  

 
  



๒๗ 

 

ขอเอกสารคะแนน O-net น ามาย่ืนที่ห้องวิชาการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563  
ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ณ หอ้งวิชาการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
โดยให้นักเรียนที่มีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. เด็กชาย โชคชัย สมบูรณ์ 
2. เด็กหญิง อรจิรา จอ๋มศร ี
3. เด็กหญิง ลักษิกา นามอิน 
4. เด็กหญิง ชมพู่ ไทยใหญ่ 
5. เด็กชาย น ้าเพชร ค าจันทร์ 
6. เด็กหญิง ทับทิม ทองทวี 
7. เด็กชาย สมหมาย อนิบุญ 
8. เด็กหญิง อธิชา นามแสง 
9. นางสาวพาขวญั แก้วบุญเรือง 
10. นายสันติสุข ไทยใหญ่ 
11. เด็กหญิง นางมน  วงอิน 
12. เด็กหญิง แสงอรุณ ใจประเสริฐ 
13. เด็กหญิง หมี่ซอ พทิักษ์ธิติกุล 
14. เด็กชาย อานสั มาเปียง 
15. เด็กหญิง ทิวาพร เบเชกู่ 
16. เด็กหญิง ณัฐวรา อินต๊ะ 
17. เด็กหญิง ศิรพิร  นามยี ่
18. เด็กหญิง มุกดา  ศรีววค์  
19. เด็กชาย อภิวิชญ ์ แก้วดุลดุก 
20. เด็กชาย กิตติพศ มาหอมจันทร ์
21. เด็กหญิง ฐิตินันท์ วงค์รอด 
22. เด็กชาย ติ๊บ ค าน้อย 
23. เด็กชาย เอกวี เสาร์อ่อน 
24. เด็กหญิง อิ่น แก้วแสง 
25. เด็กชาย พรรษา อนิแสง 
26. เด็กหญิง ศิริประภา  นามอา้ย 
27. เด็กหญิง ณัฐธิดา ธรรมบุตร 
28. เด็กหญิง เมษา จัยน้อย 
29. เด็กหญิง ฝน บัวหลง 



๒๘ 

 

30. เด็กหญิง บัวทอง แก้วมา 
31. เดก็ชาย เพชรกลา้ แก้วพา 
32. เด็กหญิง ปานทอง วงศ์ทอง 
33. เด็กชาย วีรพงษ์ ดวงดี 
34. เด็กหญิง นาง ชัยวงค์ 
35. เด็กชาย ศรมีนตรี ขันธ์ทอง 
36. เด็กหญิง เเพรว ค าอ้าย 
37. เด็กหญิง จารุวรรณ  นามเเก้ว 
38. เด็กหญิง พรพรรณ ชัยวงค ์
39. เด็กหญิง ค ากู่ น าล ี
40. เด็กหญิง กาญจนี ยี่ปัน 
41. เด็กหญิง กาญจนา ยี่ปัน 
42. เด็กหญิง ฟอง นามแก้ว 
43. เด็กหญิง เนตรนภา ไทยใหญ ่
44. เด็กชาย อาทิตย์ มนีา 
45. เด็กชาย อาทิตย ์ค าเเก้ว 
46. เด็กหญิง ปาริฉัตร อุบล 
47. เด็กหญิง อรสิา นามไช 
48. เด็กหญิง มลทพิย ์ นามสาม 
49. เด็กชาย ณพฒั เตจ๊ะมูล 
50. เด็กชาย ต้าหวัง แซ่หลี 
51. เด็กหญิง จิดาภา ค าหลง 
52. เด็กหญิง พิราศลักษ์ จันทร์ทอง 
53. เด็กหญิง อมรรัตน ์วงศ์อรณุ 
54. เด็กหญิง เยาวพา เบียผะ 
55. เด็กหญิง มายด์ ไทยใหญ่ 
56. เด็กหญิง กันยาณัฐ  แซ่แจ๋ว 
57. เด็กหญิง ปลายหนาว  แสงแก้ว 
58. เด็กหญิง สุทธิชา แสงค า 
59. เด็กหญิง สุทธิดา แสงค า 
60. เด็กหญิง สิริธร ต้ังความเพียร 
61. เด็กหญิง ศรีทอง  แสงค า 



๒๙ 

 

62. เด็กหญิง ชะแสนม ีเวยเด้อก ู
63. เด็กหญิง ปราณี มาเยอะ 
64. เด็กหญิง จันทร์เพญ็ ศรทีอง 
65. เด็กชาย สมเดช เบเชกู่ 
66. เด็กชาย ภานุพงษ์  พรมมา 
67. เด็กชาย สันติ หมอ่โป๊ะกู่ 
68. เด็กชาย มานสั ค าลือ 
69. เด็กชาย สมศักดิ์  เครือเมือง 
70. เด็กชายสุรยิะ แซ่ขวาง 
71. เด็กชาย สุรยิะโชติ สายใจ 
72. เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญมี 
73. เด็กหญิง ฑิตยากานต์ กลอนแก้ว 
74. เด็กชาย ภูริภัทร จนัด ี
75. เด็กหญิง ณัฐชยา  นามแก้ว 
76. เด็กหญิง มณีรัตน์ นามดี 
77. เด็กหญิง มิจาว แซห่าญ 
78. เด็กหญิง นภสร สแีสด 
79. เด็กชาย เบโต แซท่่อ 
 
หมายเหตุ  

1. เนื่องจากหาในระบบไมพ่บข้อมูล หากไม่น ามายื่นในวันและเวลาดังกลา่ว ทาง
โรงเรยีนจะถอืว่า คะแนน O-net ทุกวิชาเป็น ศูนย์ (คะแนนจะหายไป
ประมาณ 30% ของคะแนนท้ังหมด) 

2. การคิดคะแนนในการสอบเข้าเรยีนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สัดสว่นคะแนน 
ดังน้ี  
2.1 คะแนนสอบเข้า คดิเป็นร้อยละ 70  
2.2 คะแนน O-net คดิเป็นร้อยละ 30 


