
  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

........................................................   

 ตามประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 นั้น 
 

 บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้
 
 ๑. แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน 191  คน 
 2. แผนการเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   จ านวน  32   คน 
 3. แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   จ านวน  83   คน 
 4. แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น   จ านวน  29   คน 
 5. แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี   จ านวน  14   คน 
 6. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ  จ านวน  58   คน 
 7. แผนการเรียนศิลปกรรม – คหกรรม – เทคโนโลยี – พลศึกษา จ านวน  97   คน 
 
 
 
      
  ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 
 

(นายปราโมทย์ นพวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 1 หอประชุมสนามกีฬา (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 41001 นาย กฤตณัฐ จิราวิวัฐกุล โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์  
2 41002 นางสาว พรทิพย์ ใจกุศลสูงยิ่ง โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
3 41003 นางสาว นิตญา สุริยา  โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
4 41004 นาย สมพล ดวงดี โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
5 41005 นางสาว สุนิสา อ้ายยี่ โรงเรียนบ้านป่าแดง  
6 41006 นาย นิติพนธ์  ก้างออนตา ราชประชานุเคราะห์ 15  
7 41007 นางสาว พัชมณฑ์ แปงใจ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
8 41008 นางสาว มุก บุญค าภู โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
9 41009 นาย เอกรินทร์ อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  

10 41010 นางสาว ปริญญาพร เรืองไสย โรงเรียนบ้านป่ายาง  
11 41011 นางสาว ยอด นามสังข์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
12 41012 นาย สมพงษ์  แซ่ย่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
13 41013 นางสาว ฝ้าย วงค์จันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
14 41014 นาย กันต์ธีร์ ธนพงศ์ชนันท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
15 41015 นาย ฮานี แซ่ม้า โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
16 41016 นางสาว ณัฐธิดา ท้าวเเก่นสาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
17 41017 เด็กชาย ศราวุฒิ ค าปั๋น โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
18 41018 นางสาว แสงค า แสนบุญ โรงเรียนบ้านเสียงพาน  
19 41019 นางสาว สุวัจณีย์  ค าภีระ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
20 41020 เด็กชาย ศรุต รุ่งเรือง โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
21 41021 นางสาว ลิมอี้หลิ่ง โพธิค า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
22 41022 นาย กิตติภณ ค านวล โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
23 41023 นางสาว พิมพ์ฤทัย เตจ๊ะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
24 41024 นางสาว อุดมพร บุญมา โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
25 41025 นาย สมศักดิ์ ค าเงิน โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
26 41026 นางสาว ศิวพร จันทิมา โรงเรียนบ้านป่ายาง  
27 41027 นาย ธนพล ยี่แก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
28 41028 เด็กชาย อัครพล ทองมั้น โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
29 41029 นางสาว สุพรรณษา นามนวล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
30 41030 นาย ชนอี แซ่หม่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
 



๓ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 1 หอประชุมสนามกีฬา (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

31 41031 นาย กมลศักดิ์ มณีวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
32 41032 นางสาว ศุภิสร แซ่หลิว โรงเรียนบ้านสันถนน  
33 41033 เด็กหญิง ศิริพร ตุงคะบุรี โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
34 41034 นาย พัด สองเเดน โรงเรียนบ้านสันทราย  
35 41035 นาย อาเฉิน แซ่หลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
36 41036 นางสาว เกศศิณี ศรีไชยโย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
37 41037 นาย ดลวัฒน์ นาทะสัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
38 41038 นางสาว ฉันทิศา  ถั่งเจริญ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
39 41039 นางสาว อังคณา อุประกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
40 41040 เด็กหญิง ปพิชญา วงศ์อนันต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
41 41041 นางสาว ธนพร สุทัศนชัยกิจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
42 41042 นาย เสฎฐวุฒิ จันตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
43 41043 นาย ธนกฤษ บุญมี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
44 41044 นางสาว ค าหล้า แก้วดี โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
45 41045 นางสาว ดาวเรือง ทองยอด โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
46 41046 นางสาว ปรารถนา อนาคตม่ันคง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
47 41047 นาย ทินภัทร ขระสูงเนิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
48 41048 นางสาว นัฐชานันท์ รามแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
49 41049 นางสาว วรรณรดา  อาริยะ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
50 41050 นาย ณภัทร สิ้นมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
51 41051 นาย ธีรเดช ค าเงิน โรงเรียนบ้านสันหลวง  
52 41052 นางสาว อ้อมผกา ติยะกว้าง โรงเรียนบ้านสันหลวง  
53 41053 นางสาว ณัฐวดี นามแสง โรงเรียนบ้านสันทราย  
54 41054 นางสาว นฤมล แสงค า โรงเรียนบ้านสันทราย  
55 41055 นางสาว พัชราภรณ์ ทรายทุ่ง โรงเรียนบ้านสันทราย  
56 41056 นางสาว สายฝน เพชรใส โรงเรียนบ้านสันทราย  
57 41057 นางสาว ชมพู่ มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันทราย  
58 41058 นาย ก้องภพ ฉายสุวรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
59 41059 นาย วีรภัทร เกษมภูมิพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
60 41060 นาย สุรชัย แซ่หลี่ โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 



๔ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 1 หอประชุมสนามกีฬา (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

61 41061 นาย ชัยวัฒน์ ปันนา โรงเรียนบ้านสันทราย  
62 41062 นางสาว นวพร ค าแปง โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
63 41063 นางสาว อัญชิสา เผือกพันธ์ โรงเรียนบ้านสันหลวง  
64 41064 นาย ณรงค์ศักย์ สุขุม โรงเรียนบ้านสันทราย  
65 41065 นาย ทวีวัฒน์ ค าดา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
66 41066 นางสาว ปิยะธิดา  มโนค า โรงเรียนบ้านป่าแดง  
67 41067 นางสาว รุ่งทิวา ยศขุน โรงเรียนบ้านสันทราย  
68 41068 นางสาว กนกพร เกียรติไกรศร โรงเรียนบ้านสันทราย  
69 41069 นาย ศักดา มั่งมูล โรงเรียนบ้านสันหลวง  
70 41070 นางสาว ค าพร  ทองหมั่น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
71 41071 นาย มนตรี ใจสาม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  
72 41072 นางสาว พิมแพร บุญหล้า โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  
73 41073 นางสาว สร้อยฟ้า ภิระบรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
74 41074 นางสาว เดือน บุญแสง โรงเรียนบ้านสันทราย  
75 41075 นางสาว ณัชณิดา เริงฮ้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
76 41076 นางสาว กิจศิณี บัวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
77 41077 นางสาว หนุ่ม เฮือง โรงเรียนบ้านสันทราย  
78 41078 นาย สมคิด แสงอิง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
79 41079 นางสาว เหมย นามแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
80 41080 นาย เเสงชัย ศรีกานต์ชนา โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
81 41081 นางสาว กัญจนพร แท่นว้อง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
82 41082 นาย เพ่ิมลาภ พรมุนีประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง  
83 41083 นางสาว ณัฐชา  นารินค า โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
84 41084 นางสาว สุภาพร จันแสง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
85 41085 นาย จางเจี๋ย แซ่จาง โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  
86 41086 นางสาว พลอย นามแสง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
87 41087 เด็กชาย มัทเธนัย โปลาหา โรงเรียนกุญเเจคริสเตียนวิทยา  
88 41088 นางสาว กรรณิการ์ เบญญาบุษกร โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
89 41089 นางสาว ทิพย์นารี จันทร์แก้ว โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
90 41090 เด็กชาย วราเมธ ตันหล้า โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 



๕ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 1 หอประชุมสนามกีฬา (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

91 41091 นางสาว ศศิวิมล จิตรใคร่ครวญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
92 41092 นาย วายุ กองแก้ว โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
93 41093 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ศรีอานันแม่สาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
94 41094 นาย เมธา เครือศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
95 41095 นางสาว จินดา กอ๋งแสง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
96 41096 นาย สมชาย  วงค์ใว โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
97 41097 นาย ณัฐวุฒิ ค าเงิน โรงเรียนบ้านป่ายาง  
98 41098 นาย ศรัณย์ภัทร บ าเพ็ญกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
99 41099 นาย วีรพล นามแอ่น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

100 41100 นางสาว ดาว น้อยตาล โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
  



๖ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่1 ห้อง 711 (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 41101 นาย จักรภัทร ภูเลื่อมใส โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  
2 41102 นาย อาทิตย์ วันดี โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
3 41103 นางสาว นภัส สิริเมธีตระกูล โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
4 41104 นางสาว ศรัณย์รัชต์ ชุ่มเรือน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
5 41105 นาย เหวินคัง เเซ่ย่าง โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
6 41106 นางสาว รุ่งธิดา อารีย์รักษ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร  
7 41107 นางสาว สุค า เเสงเเก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย  
8 41108 นาย โอชวิน ภูวรัฐนิธินนท ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
9 41109 นาย โกมิน อามอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

10 41110 นาย วิธวินท์ แซ่เฉิน โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
11 41111 นาย ณัฐวุฒิ วัฒนทวีวงศ ์ โรงเรียนบ้านพญาไพร  
12 41112 นาย อธิเชษฐ์ เกาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านป่ายาง  
13 41113 นาย อาทิตย์ สามนวล โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
14 41114 นางสาว กวิศรา ตุงคะบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
15 41115 นางสาว อชิรญา สนสาขา โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
16 41116 นางสาว ณัฐพร พันธุ์บัว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
17 41117 เด็กชาย อัครพล ทองมั่น โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
18 41118 นาย ไตรรัตน์ สุทิน โรงเรียนบ้านสันหลวง  
19 41119 นาย จะสี จะทอ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  
20 41120 นาย จักรภัทร ภูเลื่อมใส โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  

 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
  



๗ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่2 ห้อง 712 (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 41121 เด็กหญิง ชฎาพร สุทธาอภิรมย์ กศน.ห้วยไคร้  
2 41122 นางสาว กรกนก นามนวล โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
3 41123 นางสาว ชลรส โนบาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
4 41124 นางสาว พรรณพร สุทัน  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
5 41125 นางสาว ปารมี ริยาพร้าว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
6 41126 นาย พร้อมพงศ์ ศรีสวาสดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่2 ห้อง 712 (แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 42001 นางสาว สุดารัตน์ มหาปุริมกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
2 42002 นางสาว ศิริพร พอก้า โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
3 42003 นางสาว แก้วนารี ดวงค า โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
4 42004 นางสาว วิภารัตน์ แซ่เซ้อ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
5 42005 นาย ทยากร ทองแซ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
6 42006 นางสาว ชิงผิง  -- โรงเรียนบ้านป่ายาง  
7 42007 นาย ทัศน์พล แซ่ลี โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
8 42008 นางสาว ธนารีย์ นริศสกุลกานต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
9 42009 นางสาว กุลธิดา ค าปัน โรงเรียนบ้านเวียงพาน  

10 42010 นาย อัครินทร์ ยิ่งศิริอัครดล โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
11 42011 เด็กหญิง ฐิตินันท์   ศรีวิชา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
12 42012 เด็กชาย นัฏฐวัฒน์ แซ่เจ้า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
13 42013 เด็กชาย ทักษิณ จิตต์มั่น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
14 42014 เด็กหญิง ภิญญดา ศรีจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
  



๘ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 

ห้องสอบที ่3 ห้อง 713  (แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 42015 นาย กิตติพงศ์ แซ่เหลียว โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
2 42016 นางสาว อาริสา ค าแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
3 42017 นาย นัท แซ่หวาง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
4 42018 นางสาว มยุรี อาโย โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
5 42019 นางสาว เสาร์นวล สามแสง โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
6 42020 นางสาว ถิรมล ร่องตอง โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
7 42021 นางสาว สุดารัตน์ แซ่หว่าง โรงเรียนบ้านกลาง  
8 42022 นาย สมชาย หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
9 42023 นางสาว วีรนันท์ โชติพัฒน์วินิช โรงเรียนบ้านกลาง  

10 42024 เด็กหญิง กุลกานต์ พงศ์วีระยุทธ์ โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  
11 42025 นาย ฟูอ๊าด แซ่หม่า โรงเรียน ดรุณราษฎร์วิทยา  
12 42026 นาย คมสันต์ ค าแก้ว โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
13 42027 นางสาว กัญญาพัชร เมธาวิศร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
14 42028 นาย ชาญชัย แซ่หวุ่ย โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
15 42029 เด็กชาย ศราวุธ ศักดากันทร โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  
16 42030 นางสาว พุทธินันท์ สุพรรณพรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
17 42031 นาย สันติ แซ่ยิง โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
18 42032 เด็กชาย ศรีมนตรี ขันธ์ทอง โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
19 42033 นางสาว แสงดาว ไทยใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
20 42034 นาย ธีทัต แซ่วาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
 
 
 
 
 
  



๙ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่4 ห้อง 714  (แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 42035 นางสาว พรนภา นามปิน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
2 42036 นาย ศุภกร รวีกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
3 42037 นางสาว สุวิกรรณ ์ทวีโชติเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
4 42038 นาย อาทิตย์ แซ่พ่าน โรงเรียนบ้านป่ายาง  
5 42039 นาย สุขภูมิ ชีวินวรกุล โรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า  
6 42040 นางสาว อลีนา พิพัฒน์ธราดล โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
7 42041 นางสาว ภัทราพร โสสนุย โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
8 42042 นางสาว หทัยพร ลาหู่ยี รร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ  

9 42043 นางสาว อันนา มีเสรี 
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุ
ศาสน์)  

10 42044 เด็กหญิง กรรณิการ์ พรหมปัญญา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
11 42045 นาย จะนี มูเซอ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
12 42046 นางสาว พิชญาภา แซ่หลาว โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
13 42047 นาย อธิชนม์ เสถียรติยางกูร โรงเรียนราชด าริ  
14 42048 เด็กหญิง รัตนาวล ีสามัคคีก่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยไรสามัคคี  
15 42049 นางสาว วีนัส บัวโรย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
16 42050 นางสาว ศุภรัตน์ ใจดี โรงเรียนบ้านปางห้า  
17 42051 นางสาว วิดส้มมณี มีสุข โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง  
18 42052 เด็กหญิง เจนจิราพร  วงค์พิทักษ์กูล โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
19 42053 นางสาว กรรณิการ์ ตาสุด โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
20 42054 นางสาว พรชนิตว์ แลเชอ โรงเรียนห้วยน้ าขุ่นวิทยา  

 

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 

 
  



๑๐ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 

ห้องสอบที ่5 ห้อง 715  (แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 42055 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ฟุ้งพัชรกุล โรงเรียนสันติวิทยา  
2 42056 นาย วัทน์สิริ ศรีวงค์ โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่  
3 42057 เด็กหญิง สุภัชญา สืบสกุลวงค์ค า โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 

 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่5 ห้อง 715 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น) 
 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 43001 นางสาว เสาวณีย์ ยี่เป็ง โรงเรียนบ้านป่ายาง  
2 43002 นางสาว กฤศรา เจนปัญญาทิพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
3 43003 นางสาว พิยะดา อ่ินแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
4 43004 นาย ศรีชานน ชีวินธ ารงเวช โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
5 43005 เด็กหญิง นันทกานต์ ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
6 43006 นาย จักรี กุเล่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
7 43007 เด็กชาย อภิชาติ อเนกอุทัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
8 43008 เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดค า โรงเรียนบ้านสันทราย  
9 43009 นางสาว ณัฐวรา บุญแก้ว โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  

10 43010 นางสาว วนิดา มุกกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
11 43011 นาย นิรุตติ์ ยอดค า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
12 43012 นางสาว ณัฐชพร สีลาจันทร์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
13 43013 นาย ณัฐวุฒิ รัศม ี โรงเรียนบ้านป่ายาง  
14 43014 นางสาว สุนิสา แซ่ลี โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  
15 43015 นางสาว กติมา สมจิตต์ โรงเรียนบ้านป่ายาง  
16 43016 นางสาว ทิฆัมพร ค าเเก้ว โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
17 43017 นางสาว อาทิง แซ่จาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
  



๑๑ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่6 ห้อง 716 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 43018 นางสาว สรณ์สิริ ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (แม่เลียบแม่บง)  
2 43019 นาย สมชาย อ้ายหล้า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  
3 43020 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์คล้ายบุรี โรงเรียนดรุณราชวิทายา  

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 

 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่6 ห้อง 716 (ภาษาอังกฤษ– ภาษาเกาหลี) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 44001 นาย สมรักษ์ แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านป่ายาง  
2 44002 นางสาว กุลสตรี ชาววัดเกาะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
3 44003 นางสาว จันทิมา เมืองรัตน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
4 44004 เด็กหญิง อรอนงค์ ประสพธรรม โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
5 44005 นาย วิทวัส ล้านมา โรงเรียนบ้านป่ายาง  
6 44006 นาย ธนันท์พงษ์ สุดฝั่งสาย โรงเรียนบ้านป่ายาง  
7 44007 นาย อชิรวัฒน์ จันทร โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม  
8 44008 นางสาว ณัฐชนา มีจั่นทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง  
9 44009 นางสาว ชมภาดิษฐ มีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเทอดไทย  

10 44010 นางสาว ดลญา  ยงขจรกิจ โรงเรียนห้วยน ้าขุ่นวิทยา  
11 44011 นางสาว จันทิมา แซ่โหล่ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตู้ม  

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 

 
  



๑๒ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่7 ห้อง 717 (ภาษาไทย– สังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 45001 นางสาว พัชรี ค าเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
2 45002 นางสาว พรวิภา สุมัชยา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
3 45003 นางสาว ฐาปนี สั่งสอน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
4 45004 นางสาว จิราพร หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
5 45005 นางสาว กรกนก นามนวล โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
6 45006 นางสาว รัตนพร. สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย  
7 45007 นางสาว ทักสิณา ปละอุด โรงเรียนบ้านป่าแดง  
8 45008 เด็กชาย อนพัทย์ ภัทรสกุลทรัพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
9 45009 นางสาว วรรณภา ยอดทิพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

10 45010 นาย นฤเบศ เฒ่ามูลละ โรงเรียนบ้านสันทราย  
11 45011 นาย ธนธร มั่นคง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
12 45012 นาย ธงชัย สนั่นล า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
13 45013 นางสาว ไหมแก้ว   หงษ์ค า โรงเรียนบ้านสันทราย  
14 45014 นาย ผไทเทพ หมั่นคงค า โรงเรียนบ้านสันทราย  
15 45015 นางสาว พัชรินทร์ นามสุข โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เเม่จัน  
16 45016 นางสาว จันทร์หอม ชุ่มเย็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
17 45017 นางสาว แสงใหม่ มาเยอะ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
18 45018 นางสาว ศิราภาณ์ เงินสัจจา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
19 45019 เด็กหญิง บุญฑริการ์ กามนต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
20 45020 นาย มนต์ทิพย์ ยอดค า โรงเรียนบ้านเวียงพาน  

 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
 
 
 
  



๑๓ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่8 ห้อง 718 (ภาษาไทย– สังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ) 

ที ่ เลขที่ 
นั่งสอบ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 45021 นาย ธนธัช ทวีอถิรดีเกษม โรงเรียนปิยะพรพิทยา  
2 45022 นางสาว กมลรัตน์ ใจจ้อย โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม  
3 45023 นางสาว อริสรา อริยะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
4 45024 นาย กฤษดา มาตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
5 45025 เด็กชาย จิรภัทร ค าแสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
6 45026 นาย เอกนรินทร์ วิยะสาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
7 45027 นางสาว ศิลาพร คงทน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
8 45028 นางสาว ศรีวรรณ มาเยอะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
9 45029 นางสาว ศิราภรณ์ เงินสัจจา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

10 45030 นาย ยะป่า มูเซอ โรงเรียนบ้านเวียงพาน  
11 45031 นางสาว ปิยธิดา ด ารงค์ศิลป์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  
12 45032 นาย สันติภาพ นามวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
  



๑๔ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 

ห้องสอบที ่9 ห้อง 722 (ศิลปกรรม-คหกรรม-เทคโนโลยี-พลศึกษา) 
 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 46001 นาย ศุภลักษณ์ ยศแดง โรงเรียนบ้านป่ายาง ศิลปกรรม 
2 46002 นางสาว พลอยไพลิน แยงพงษ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง ศิลปกรรม 

3 46003 นางสาว พัชรีพร ธิเนตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ศิลปกรรม 

4 46004 นางสาว วิไลวรรณ แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ศิลปกรรม 

5 46005 นางสาว ศศินา แก้วศิริ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ศิลปกรรม 

6 46006 นางสาว กฤตยา จันทาพูน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ศิลปกรรม 

7 46007 นางสาว ภาวรินทร์ วงศ์ใส่ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา ศิลปกรรม 

8 46008 นางสาว สุธารัตน์  ยาวิชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง ศิลปกรรม 

9 46009 นาย ธราเทพ มัฆวาฬ โรงเรียนบ้านป่ายาง ศิลปกรรม 

10 46010 นางสาว สุธิดา พระทองแสง โรงเรียนบ้านป่ายาง ศิลปกรรม 

11 46011 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ คล้ายบุรี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา ศิลปกรรม 

12 46012 นางสาว กนกวรรณ บุญอยู่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ศิลปกรรม 

13 46013 เด็กชาย ซีโมน นวิปริยา โรงเรียนบ้านเวียงพาน ศิลปกรรม 

14 46014 นาย เนติ สุขขีสาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ศิลปกรรม 

15 46015 นางสาว จุฑารัตน์ ปู่ใหม่ โรงเรียนบ้านป่ายาง ศิลปกรรม 

16 46016 นางสาว โนโน แซ่หลุย โรงเรียนบ้านเวียงพาน คหกรรม 
17 46017 นางสาว ณัฐสโรชา กันใจ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา คหกรรม 

18 46018 นาย เกียรติศักดิ์ เมืองมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คหกรรม 

19 46019 นาย ขวัญมนัส  ยี่นัน โรงเรียนบ้านป่ายาง คหกรรม 

20 46020 นางสาว อาภัสราพุทธรักษา โรงเรียนบ้านป่ายาง คหกรรม 

 
 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
 

  



๑๕ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่10 ห้อง 723 (ศิลปกรรม-คหกรรม-เทคโนโลยี-พลศึกษา) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 46021 นาย สุรพงษ์ เมธาวิศร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คหกรรม 

2 46022 นางสาว ลลิตา  สายมัน โรงเรียนบ้านป่ายาง คหกรรม 

3 46023 นาย นรนิติ์ พันธ์แก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คหกรรม 

4 46024 นาย นภัสกรพรอิทธิกิจ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา คหกรรม 

5 46025 นาย ไววิทย์ ดิง โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา คหกรรม 

6 46026 นาย ชัยสิทธิ์ ดวงแน้น โรงเรียนบ้านป่ายาง คหกรรม 

7 46027 นาย ขวัญมนัส ยี่นัน โรงเรียนบ้านป่ายาง คหกรรม 

8 46028 นางสาว ฟองแก้ว กุมมา โรงเรียนบ้านเวียงพาน คหกรรม 

9 46029 นางสาว ทานตะวัน มนตรีพิริยะ โรงเรียนบ้านป่ายาง คหกรรม 

10 46030 นางสาว จันทร์ทิพ  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด คหกรรม 

11 46031 นางสาว พิชญา ตันต๊ะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คหกรรม 

12 46032 นางสาว ณัฐสโชา กันใจ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา คหกรรม 

13 46033 เด็กชาย ชาญชนะ บุตรพรม โรงเรียนบ้านป่ายาง เทคโนโลยี 
14 46034 นาย หลาวแดง อินค า โรงเรียนบ้านเวียงพาน เทคโนโลยี 
15 46035 เด็กหญิง กุลธิตา ทองสิมา โรงเรียนบ้านบ่อวินลิขิตราษฎร์บ ารุง เทคโนโลยี 
16 46036 นาย ปิฐาโชค ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน เทคโนโลยี 
17 46037 เด็กชาย ภาคภูมิ บิลราเล็ม โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา เทคโนโลยี 
18 46038 นางสาว พรนภา เริงสมุทร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เทคโนโลยี 
19 46039 นาย กฤษกร กาวีรักษ์ โรงเรียนท่าชัยวิทยา เทคโนโลยี 
20 46040 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เทคโนโลยี 

 

หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
  



๑๖ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่11 ห้อง 724 (ศิลปกรรม-คหกรรม-เทคโนโลยี-พลศึกษา) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 46041 นาย ไชยา บุญสม โรงเรียนบ้านสันทราย เทคโนโลยี 
2 46042 นาย เพชระ คชเพชร โรงเรียนบ้านป่ายาง เทคโนโลยี 
3 46043 นางสาว พนิดา เเซ่ลี้ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เทคโนโลยี 
4 46044 นางสาว จิรานันท์ อารียะ โรงเรียนบ้านเวียงพาน เทคโนโลยี 
5 46045 นางสาว เสาวลักษณ์ ทิพย์ใส โรงเรียนบ้านเวียงพาน เทคโนโลยี 
6 46046 นาย วันชัย ค าปัน โรงเรียนบ้านเวียงพาน เทคโนโลยี 
7 46047 นางสาว สร้อยทิพย์  พรหมเนตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เทคโนโลยี 
8 46048 นาย เกรียงศักดิ์ กู่ค า โรงเรียนบ้านป่ายาง เทคโนโลยี 
9 46049 นาย ธนโชค กันใจ โรงเรียน บ้านเวียงพาน  เทคโนโลยี 

10 46050 นางสาว ศศิธร บัวแก้ว โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทคโนโลยี 
11 46051 นาย สราชัย ไร่พุทธา โรงเรียนบ้านป่ายาง พลศึกษา 
12 46052 นางสาว พรรณราย ปัญญา โรงเรียนบ้านป่ายาง พลศึกษา 

13 46053 นาย อนันต์ สามมุข โรงเรียนบ้านเวียงพาน พลศึกษา 

14 46054 นาย เทพชา ปัญจวรานนท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

15 46055 เด็กชาย นพเก้า มณีโชติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

16 46056 นางสาว พาขวัญ แก้วบุญเรือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

17 46057 นาย ภูวเดช ค าเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

18 46058 นาย วิสิฐ แสงส่อง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

19 46059 นาย จรินทร์ น้อยนวล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

20 46060 นางสาว พรทิพย์ อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน พลศึกษา 

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 



๑๗ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
 

สนามสอบที่ 2 อาคาร 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ห้องสอบที ่12 ห้อง 725 (ศิลปกรรม-คหกรรม-เทคโนโลยี-พลศึกษา) 

ที ่
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 46061 นาย ชนินทร์ เดชป้อง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

2 46062 นาย ชัยสิทธิ์ู บุญสม โรงเรียนบ้านสันทราย พลศึกษา 

3 46063 นาย จักรกฤษณ์ จริตดีสม โรงเรียนบ้านสันทราย พลศึกษา 

4 46064 นาย หน่อเมือง ค ามี โรงเรียนบ้านสันทราย พลศึกษา 

5 46065 นาย พีรพรรษ บุญทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

6 46066 นาย คณุตม์ แซ่ลี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย พลศึกษา 

7 46067 นางสาว นภา ยี่เป็ง โรงเรียนบ้านป่ายาง พลศึกษา 

8 46068 นาย โธรัยห์ สวัสดิ์นวพล บ้านเวียงพาน พลศึกษา 

9 46069 นางสาว ปทุมวรรณชาติ อ่วมชม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

10 46070 นาย ภูวนันท์ ไทยยอง โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานน์อนุสรณ์" พลศึกษา 

11 46071 นาย ศรัณยู สุภารัตน์ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก พลศึกษา 

12 46072 นาย หนุ่ม ตรัยรัตน์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน พลศึกษา 

13 46073 นาย ฉกาจ สาดสินแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พลศึกษา 

14 46074 นาย หยกหล้า แสนใจ โรงเรียนบ้านเวียงพาน พลศึกษา 

15 46075 เด็กหญิง ตรีสรา โปราหา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง พลศึกษา 

16 46076 นาย นันทิพัฒน์ ทรายค า โรงเรียน บ้านป่ายาง พลศึกษา 

 
หมายเหตุ การแบ่งแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 และยึดตามการสมัครครั้งล่าสุด 
  



๑๘ 

 

 

 
  



๑๙ 

 

 
 
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  

 
  



๒๐ 

 
 

ขอเอกสารคะแนน O-net น ามาย่ืนที่ห้องวิชาการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563  
ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ณ หอ้งวิชาการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
โดยให้นักเรียนที่มีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นางสาวพิยะดา อิ่นแก้ว 
2. นายนัท แซ่หวาง 
3. นางสาวณัฐวดี นามแสง 
4. นางสาวพัชราภรณ์ ทรายทุ่ง 
5. นายหน่อเมือง ค าม ี
6. นางสาวสุดารัตน ์แซห่ว่าง 
7. นางสาวอาภสัรา พุทธรักษา 
8. นางสาวจินดา กอ๋งแสง 
9. นางสาวสุค า เเสงเเกว้ 
10. นายสมชาย อ้ายหล้า 
11. นางสาวศุภรัตน์ ใจดี 
12. ด.ญ.ชฎาพร สุทธาอภิรมย์ (คะแนนสอบ N-NET กศน.) 
13. ด.ญ.สุภัชญา สืบสกุลวงค์ค า 
 
หมายเหตุ  

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

2. การคิดคะแนนในการสอบเข้าเรยีนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สัดสว่นคะแนน 
ดังน้ี  
2.1 คะแนนสอบเข้า คดิเป็นร้อยละ 70  
2.2 คะแนน O-net คดิเป็นร้อยละ 30 

 
 

  



๒๑ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 24000 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ปานเอี่ยม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
2 23986 เด็กหญิง เจนจิรา อินหงส์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
3 24043 นางสาว หมวย นายวงศ ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
4 24045 นางสาว อันอัน อัง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
5 23990 นางสาว ธนพร ก๋องแสง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
6 24380 เด็กหญิง กวินรัตน์ รังสี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
7 24023 นางสาว ค าตาล วงค์ใส แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
8 23989 นางสาว ดรุณ ี โวยแม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
9 24396 เด็กหญิง วิราพร จอมเอ้ย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

10 24086 นางสาว แอน หน่อแก้ว แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
11 24025 เด็กหญิง ตีรณีย์ ดาเดช แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
12 24012 เด็กชาย นพคุณ จ านงรักษ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
13 24238 นางสาว โยษิตา  ปัญญา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
14 23978 นาย รัชภูม ิ สมป้อ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
15 24164 เด็กหญิง อาทิตยา นิธิสกุลมั่น แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
16 23983 เด็กหญิง กุสุมา กุสุหรัต แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
17 24070 เด็กหญิง ฐิติมา กันทะวงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
18 23987 เด็กหญิง ชลิตา หยี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
19 24302 นาย ศักดารัตน์ ใจพรม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
20 24084 เด็กหญิง อัญธิกา ศรีนวล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
21 24347 นาย อนุรักษ์ มหาโคตร แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
22 23976 นาย ปรีชา ยอดเงิน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
23 23969 นาย ทองค า แสงรอด แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
24 24073 นางสาว นันทภา สมพงษ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
25 23995 เด็กหญิง เมธาวี บุญธรรม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
26 24294 นาย ปฐว ี นามแสง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
27 24288 นาย จักรพรรดิ์ อนุสา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
28 24173 เด็กชาย ธนกร แสนใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
29 24231 เด็กหญิง ธนัชชา นามวงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 



๒๒ 

 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

30 24071 นางสาว ณัฐธิดา ใจน้อย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
31 23975 เด็กชาย นิติพัฒน์ พัฒนาพัฒน์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
32 24229 นางสาว กุลธิดา บุญรอด แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
33 24166 นางสาว เกี๋ยงค า ไทยลื้อ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
34 23927 เด็กหญิง พนิตา ป้อมยุคล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
35 24005 นางสาว อรพิน เมืองใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
36 24287 เด็กชาย กิตติพงษ์ มะณีใส แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
37 24566 นางสาว ญาณสิรี ค าอ้าย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
38 24017 นาย สอง นามยี่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
39 24072 นางสาว ธิดารัตน์ ยศวิมล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
40 24244 เด็กหญิง อลิชา สันใจหลวง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
41 24156 เด็กหญิง พลอย เจริญทรัพย์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
42 24351 เด็กหญิง เกวลิน แซ่หลิน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
43 23926 เด็กหญิง หัทยา ค าวงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
44 24024 เด็กหญิง จุฑารัตน์ เครือนพรัตน์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
45 23965 เด็กหญิง ณัฐธิดา  ท้าวแก่นสาร แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
46 24011 เด็กชาย ธีรภัทร จันทร์วงค ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
47 24078 เด็กหญิง สุนิตา อินมนเทียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
48 24356 เด็กหญิง ดาวเงิน นายทุน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
49 24246 นาย รัฐนนท์ สนิท แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
50 24067 เด็กหญิง คณิตศร สายทอง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
51 24352 เด็กหญิง จิรภิญญา อ่ินสา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
52 23994 นางสาว แพรนวล อุ่นใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
53 24016 เด็กชาย สมศักดิ์ น าอ้าย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
54 23996 นางสาว รุ่งทิวา พยาสม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
55 26042 เด็กชาย ธเนศ เทพพิทักษ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
56 24081 นางสาว หอมแก้ว วงศ์ค า แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
57 24105 นาย เอกชัย อุ่นแสง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
58 24146 นางสาว ชนิตา เซอะ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
59 24337 นาย พนธกร สมวรรณา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
60 24342 เด็กชาย ยงยุทธ ดวงแก้ว แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
61 24335 นาย ธุวานนท์ นาใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 



๒๓ 

 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

62 23869 นางสาว รัตนา ค าแสง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
63 23885 นางสาว ณัฐธิดา สุทธไชย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
64 24114 นางสาว พัชราภรณ์ อุทา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
65 23896 นาย จตุรพัฒน์  ปาเจริญ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

 
  



๒๔ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
แผนการเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 24030 เด็กหญิง พลอย งามลออ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
2 24276 นางสาว ฟอง ชัยนวล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
3 24378 นาย อัมพล วงค์ปันนา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
4 24385 นางสาว ณัฐพร ใจงาม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
5 24061 เด็กหญิง กมลวรรณ อธิษฐ์โภคิญ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
6 24032 เด็กหญิง วรรณิดา แซ่หม่า แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
7 23981 นาย อาทิตย์ วงค์ธรรม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
8 24148 เด็กหญิง ชีวาพร นามพรหม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
9 24034 นางสาว วิราณี ค าเมือง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

10 24085 นางสาว อาทิตยา กุนะดอย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
11 24375 เด็กชาย ปรีชา เพชรเจริญ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
12 24369 เด็กชาย จิราภัทร ค าใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
13 24121 เด็กหญิง ษาคร อุ่นแสงค า แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
14 24330 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อินต๊ะวงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
15 24106 เด็กหญิง กัญญารักษ์ นามแสง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
16 24163 นางสาว อรวรรณยา นาคกัน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
17 24109 นางสาว ชมพูนุช แซ่หลี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
18 24103 เด็กชาย แสง บุญศรี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
19 24064 เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมวงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
20 24096 นาย ประวิทย์ ปัญญา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
21 24162 เด็กหญิง เหมวดี ปัญญา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
22 24358 นางสาว บุตรี อยู่ดี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
23 24029 เด็กหญิง พรชิตา อรุณโรจน์ประไพ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
24 24150 นางสาว ณัฐพร พันธุ์บัว แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
25 24386 นางสาว ทิพย์มณี เลื่อมใส แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
26 24124 เด็กหญิง อรณิชา จันทร์ทะวงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
27 24393 นางสาว พีระพร ดอยค า แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
28 24328 นาย โกมอน อามอ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
29 24341 นาย ภัคพล คชพล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 



๒๕ 

 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

30 24348 เด็กชาย อภิวัตร อดุลศักดิ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
31 24184 นางสาว กนกพร บุญชัย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
32 24237 นางสาว พัชรินทร์ แซ่หลิ่ง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

 
  



๒๖ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 23992 นางสาว พัชรี สายเมือง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
2 24006 เด็กหญิง อริสา ทองตัน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
3 24002 นางสาว หญิง บุญแสง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
4 24041 นางสาว สุวิกรรณ ์ ทวีโชติเจริญ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
5 24035 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ สมใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
6 24395 เด็กหญิง ภวพร ทองเต็ม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
7 24400 นางสาว สุกันยา แซ่ก่อ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
8 24318 นางสาว รัตติกาล กันใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
9 24165 นางสาว ไฮ่เซียง หม่อโป๊ะกู่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

10 24202 เด็กหญิง ศศิธร นามใหม่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
11 23941 นางสาว ธนารีย์ นริศสกุลกานต์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
12 23936 เด็กหญิง วนิดา ลุงทุน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
13 24261 นาย สายัณห์ หม่อโป๊ะ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
14 24236 นางสาว พรรณรายณ ์ ธงแดงงาม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
15 24059 เด็กชาย เอียะซาน อาชาแสงภักดี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
16 24033 เด็กหญิง วริศรา ฤดีวิวัฒนศิริ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
17 24109 นาย ศุภกิจ อยู่ลืม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
18 24203 เด็กหญิง สิริพร แพงสวรรค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
19 24206 เด็กหญิง อัญชัญ นามวงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
20 24068 นางสาว เครือฟ้า ลาชี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
21 24235 เด็กหญิง พรพิมล แซ่หยี่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
22 24306 นางสาว ครีม นันทะชัย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
23 24092 นาย ธนบูรณ์ นามแก้ว แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
24 24239 นางสาว วันวิสา นามแสง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
25 24404 เด็กหญิง สุวนันท์ อัสรานนท์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
26 23919 เด็กหญิง อรปรียา ปิงยศ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

 
  



๒๗ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 23999 นางสาว วรนุช แว่วสอน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
2 24210 นาย เจนวิทย์ ร่มพฤกษ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
3 24046 เด็กหญิง อรียา แซ่ฟ่าน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
4 24387 นางสาว นิพาดา องค์ทวีทรัพย์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
5 24255 นาย วายุ ศรีปัญญา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
6 24142 เด็กหญิง กิตติวรา สุวรรณาเป็ง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
7 24240 นางสาว วินิธา นาใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
8 24399 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ยี่นวล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
9 24226 เด็กชาย วาทิน แผนเมืองแก้ว แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี 
นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 23988 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แสนปิง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
2 24001 เด็กหญิง สุภาวิตา สุวรรณกาศ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
3 24154 นางสาว ปทิตตา พรทองสกุล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

 
  



๒๘ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 24364 นางสาว วรรณิศา สุริวงค ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
2 24282 เด็กหญิง ส้ม ยี่หลง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
3 24125 นางสาว อรวรรยา ไทยลื้อ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
4 23982 นางสาว กวิศรา ตุงคะบุรี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
5 24281 นางสาว ศิริวรรณ จันทร์เอน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
6 24122 นางสาว สร้อย โกติปั๋น แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
7 23979 นาย วุฒิชัย ศิริมูล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
8 25278 เด็กชาย ภูริภัทร ปัญญธิ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
9 24284 เด็กหญิง สุพัตรา ยี่หล้า แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

10 24098 เด็กชาย รัฐภูมิ บุญประเสริฐ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
11 24383 นางสาว ฉัตรมงกุฎ อายุโรจน์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
12 24111 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ พิมพ์พิสุทธิวงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
13 24245 นางสาว อ้อมขวัญ ยี่ใหม่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
14 24314 เด็กหญิง ปภาวริณท์ ติยะกว้าง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
15 23894 นาย สรวิศ ก้อนค า แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
16 24214 นาย ณัฐวุฒิ ทาค าทรง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
17 24151 นางสาว ณิศารัตน์ ศรีจันทร์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
18 24157 นางสาว พัชรี สายแก้ว แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
19 24283 เด็กหญิง สายฝน นามจิ่ง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
20 24209 เด็กชาย เกียรติภูมิม์ หาญคุณเศรษฐ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
21 24355 นางสาว ดรุณ ี ค ามา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
22 24334 นาย ธีรภัทร ธ ารงดุสิต แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
23 24119 นางสาว วราลี อุทธวัง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
24 24401 นางสาว สุพรรณี ศรีณรงค์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
25 24327 เด็กชาย กฤษณพงศ์ พรหมปาลิตร แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
26 24329 นาย เขมทัต ค าใส แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

 
  



๒๙ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
แผนการเรียนศิลปกรรม – คหกรรม – เทคโนโลยี – พลศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

ที ่
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

ศิลปกรรม 
1 24044 นางสาว อ่อน นามไซ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
2 23974 นาย นัธวัฒน ์ นาใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
3 24042 นางสาว แสงโม ๋ สร้อยแสง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
4 23972 นาย ธีระ ดีสาม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
5 24293 นาย ธันยบูรณ์ นามแก้ว แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
6 24313 นางสาว นาศกนก สุวรรณ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
7 24308 นางสาว นวลจันทร์ วงค์ด ี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
8 24170 เด็กชาย ชนม์ชนก ชนะกุลชนก แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
9 23970 เด็กชาย ธนกฤต ธนามณี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

คหกรรม 
10 24197 เด็กหญิง พิชญา ตันต๊ะ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
11 24136 เด็กชาย วสันต์ ดวงสาม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
12 24141 เด็กชาย อาทิวุธ เจียมสกุล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
เทคโนโลยี 
13 24079 นางสาว สุนิสา ช่อพิกุล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
14 24139 นาย สุระพล แซ่ก่อ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
15 24155 เด็กหญิง ปรียาพัชร กันทะรส แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
16 24407 นาย เอกชัย เจตอง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
17 24256 นาย วิน ใจดี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
18 24137 นาย วิศรุฒ อินปั๋น แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
พลศึกษา 
19 23867 นางสาว กชกร เหล่ารินทอง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
20 24389 นางสาว ปภิณพิทย์ ค าเงิน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 
21 24094 นาย เบิร์ด อุ่นใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โควตา 

 
 


