
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   
เร่ือง  รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
........................................................   

 ตามประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 
 

 บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้องเรียนพิเศษ และคณะกรรมการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนพิเศษ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ๑. ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
     (Enrichment Science Mathematics Program : ESMP) จ านวน 66  คน 
 ๒. ห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP)  จ านวน 30  คน  
  
 
 
 
      
  ประกาศ ณ วันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2565 

 

 
(นายบุญเทพ  พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 

 

  



๒ 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ESMP) 
 

ห้องสอบที่ 1 สถานที่สอบ หอ้ง 412 
 

ท่ี เลขที ่
นั่งสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 10100001 เด็กหญิง ณิชกุล ศรีวิชัย มานิตวิทยา  
2 10100002 เด็กหญิง กัลยา พุทธรอด ดรุณราษฎร์วิทยา  
3 10100003 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชาณันท์ ร้องหาญแก้ว ดรุณราษฎร์วิทยา  
4 10100004 เด็กหญิง ชมพูนุท ใชยวงค์ ดรุณราษฎร์วิทยา  
5 10100005 เด็กชาย ปุญญพัฒน ์ สายตา ดรุณราษฎร์วิทยา  
6 10100006 เด็กชาย พศิน เกเย็น ดรุณราษฎร์วิทยา  
7 10100007 เด็กหญิง ณิชกานต์ ศรีวิชัย มานิตวิทยา  
8 10100008 เด็กหญิง แคลลี แกร์ลิค ซัทตัน มานิตวิทยา  
9 10100009 เด็กหญิง วรรณลักษณ์ ช่ืนเจริญรัตน์ อนุบาลแม่สาย ฯ  

10 10100010 เด็กชาย ญาณพัฒน ์ ปันแก้ว อนุบาลแม่สาย ฯ  
11 10100011 เด็กชาย ธนกฤต โชติพงษ์ ปิยะพรพิทยา  
12 10100012 เด็กชาย ธนภัทร พูลพันธ ์ บ้านเหมืองเเดง  
13 10100013 เด็กหญิง จันทร์นะตี แซ่ล้ี ดรุณราษฎร์วิทยา  
14 10100014 เด็กชาย ภัคภณ สุขรมย์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
15 10100015 เด็กชาย จักรี จมจ่ืน อนุบาลแม่สาย ฯ  
16 10100016 เด็กชาย เหยียนหย่ง ติว อนุบาลแม่สาย ฯ  
17 10100017 เด็กหญิง ปุญญกันต์ จันทะสงเคราะห์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
18 10100019 เด็กชาย ชัชชัย ไชยวงศ์ ดรุณราษฎร์วิทยา  
19 10100020 เด็กชาย ชัชพล ไชยวงศ์ ดรุณราษฎร์วิทยา  
20 10100021 เด็กหญิง กานต์มณี เมฆติรัตน์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
21 10100022 เด็กหญิง อารยา แสงพิทักษ์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
22 10100023 เด็กชาย ปภาวิน สองค าชุม ดรุณราษฎร์วิทยา  
23 10100024 เด็กชาย ศิรวัฒน ์ แซ่หล่ี มานิตวิทยา  
24 10100026 เด็กชาย ปิยะกรณ์ คลทรงแสน อนุบาลแม่สาย ฯ  
25 10100027 เด็กชาย พีรพัฒน ์ เป็งดล อนุบาลแม่สาย ฯ  

 
 
 
 
  



๓ 

 

ห้องสอบที่ 2 สถานที่สอบ หอ้ง 413 
 

ท่ี เลขที่ 
นั่งสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 10100028 เด็กหญิง เชษฐ์ธิดา เเซ่จู ดรุณราษฎร์วิทยา  
2 10100029 เด็กชาย ปริเญศ นุ้ยเนียม ดรุณราษฎร์วิทยา  
3 10100030 เด็กหญิง ตวงรัตน ์ นันติวงค์ชัยเกตุ อนุบาลแม่สาย ฯ  
4 10100031 เด็กชาย พรภวิษย ์ บุลประเสริฐ อนุบาลแม่สาย ฯ  
5 10100032 เด็กชาย ณัฐธัญ จันต๊ะคาด อนุบาลแม่สาย ฯ  
6 10100033 เด็กหญิง ณิชารดี ทองไถ้ผา อนุบาลแม่สาย ฯ  
7 10100034 เด็กชาย กรวิชญ ์ ไชยช่ืน อนุบาลแม่สาย ฯ  
8 10100035 เด็กหญิง ณัฐธิดา ใจศักดิ์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
9 10100036 เด็กชาย พิชิต เจริญสุข อนุบาลแม่สาย ฯ  

10 10100037 เด็กหญิง อนัญญา อินอ่อน ดรุณราษฎร์วิทยา  
11 10100038 เด็กหญิง พรพรรณ ชัยรังการณ์ ชุมชนบ้านไม้ลุงขน

มิตรภาพท่ี 169 
 

12 10100039 เด็กหญิง วรวลัญช์ ปุกค า ดรุณราษฎร์วิทยา  
13 10100040 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ แซ่เจา อนุบาลแม่สาย ฯ  
14 10100041 เด็กหญิง เกสรา แซ่ซี่ มานิตวิทยา  
15 10100042 เด็กชาย สิรภพ ฉัตรแก้ว ดรุณราษฎร์วิทยา  
16 10100043 เด็กชาย เจริญรัตน์ แซ่กง บ้านเหมืองแดง  
17 10100044 เด็กชาย ถิรวิทย ์ จอมแสง เทศบาล ๑  

(วัดพรหมวิหาร) 
 

18 10100045 เด็กหญิง พิชชาพร สุทธวงค์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
19 10100046 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ช่างสี บ้านป่ายาง  
20 10100047 เด็กหญิง ลักษณ์สินี ยี่ใหม่ บ้านป่ายาง  
21 10100048 เด็กชาย มงคล ทวีอภิรดีบุญมี อนุบาลแม่สาย ฯ  
22 10100049 เด็กชาย ภูมิรพี ปะทะดวง มานิตวิทยา  
23 10100050 เด็กชาย พิรภพ ปะทะดวง มานิตวิทยา  
24 10100051 เด็กหญิง รัมภา ชัยชนะ ปิยะพรพิทยา  
25 10100052 เด็กหญิง ขวัญฤทัย ใจดีล้ าเลิศ บ้านป่าแฝ-หนอง

อ้อ-สันทรายมูล 
 

 
 
 
 
 

 
 



๔ 

 

ห้องสอบที่ 3 สถานที่สอบ หอ้ง 414 
 

ท่ี เลขที่ 
นั่งสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 10100053 เด็กหญิง กัญญาวีร ์ อะทะถ้ า อนุบาลแม่สาย ฯ  
2 10100055 เด็กหญิง เอเมลิน ศรีเพชร บ้านป่ายาง  
3 10100056 เด็กชาย ฐิติกร กรมศิลป์ทรัพย์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
4 10100057 เด็กชาย ภัทรังษี ผัดเรือน ดรุณราษฎร์วิทยา  
5 10100058 เด็กชาย ชวกร สุทธกุล ปิยะพรพิทยา  
6 10100059 เด็กชาย อาชวิณ แสงเตา ดรุณราษฎร์วิทยา  
7 10100060 เด็กหญิง เพชรปราณี วงค์ชัย บ้านสันทราย  
8 10100061 เด็กชาย กฤตพนธ์ สุวรรณศรี บ้านสันทราย  
9 10100062 เด็กชาย ธีรเมธ ยงยศ ดรุณราษฎร์วิทยา  

10 10100063 เด็กชาย วรโชติ แซ่ย่าง บ้านป่าแดง  
11 10100064 เด็กชาย ณฐวัฒน์ เลิศรัศมีมาลา บ้านป่าเหมือด  
12 10100065 เด็กหญิง กชกร ยอดค า ดรุณราษฎร์วิทยา   
13 10100066 เด็กชาย นนทกร ศรีวรรณ์ มานิตวิทยา  
14 10100067 เด็กหญิง เบญญาภา ชอบธรรม อนุบาลแม่สาย ฯ  
15 10100068 เด็กชาย กฤตยชญ์ พันสุภะ อนุบาลแม่สาย ฯ  
16 10100070 เด็กชาย ชยากร จันศิริ ชุมชนบ้านไม้ลุงขน

มิตรภาพท่ี 169 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕ 

 

รายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ESMP) 
 

ท่ี เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 10100018 เด็กหญิง ร าไพพร ธีระพงษ ์ อนุบาลแม่สาย ฯ ขาดคุณสมบัติ
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
2 10100025 เด็กชาย กิตติภพ เชียงดวง ปิยะพรพิทยา ขาดคุณสมบัติเกรด

เฉล่ียรวม และวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

3 10100054 เด็กหญิง กัญญาพร ศรีเพชร บ้านป่ายาง ขาดคุณสมบัติ
วิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

4 10100069 เด็กชาย ชีนทัต คอ เอกทวีวิทย์ ขาดคุณสมบัติ
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 

  



๖ 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

ห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program: MP) 
 

ห้องสอบที่ 4 สถานที่สอบ หอ้ง 415 
 

ท่ี เลขที่ 
นั่งสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 10200001 เด็กหญิง อภิณห์พร โชคทองกุล ดรุณราษฎร์วิทยา  
2 10200002 เด็กหญิง ศรีจิตรา แสงวัฒน์นาน ปิยะพรพิทยา  
3 10200003 เด็กหญิง พิมพ์ภัทรา ทันหล้า อนุบาลแม่สาย ฯ  
4 10200004 เด็กหญิง ธนิศร วิทย์ธนะ ปิยะพรพิทยา  
5 10200005 เด็กหญิง อมรวด ี แสงวัฒน์นาน ปิยะพรพิทยา  
6 10200006 เด็กชาย ธาวิน ตาสาย อนุบาลแม่สาย ฯ  
7 10200007 เด็กหญิง ณัฐพร ศิริงามเจริญพร ปิยะพรพิทยา  
8 10200008 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทาพูน ปิยะพรพิทยา  
9 10200009 เด็กหญิง ธันยพร เลียว ปิยะพรพิทยา  

10 10200010 เด็กชาย ชวัลชัย แซ่จาง อนุบาลแม่สาย ฯ  
11 10200011 เด็กหญิง ถิรญา จรูญนนทิน ชุมชนวัดน้ าขาว  
12 10200012 เด็กชาย พีรพร ใจมั่น ปิยะพรพิทยา  
13 10200013 เด็กหญิง จันทราภรณ์ ธงไชย สุวรรณวงศ์  
14 10200014 เด็กชาย ภาคภูมิ อัศวยิ่งถาวร อนุบาลแม่สาย ฯ  
15 10200015 เด็กหญิง จิราภา สกุลต้วนเจริญ เอกทวีวิทย์  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ห้องสอบที่ 5 สถานที่สอบ หอ้ง 422 
 
 

ท่ี เลขที่ 
นั่งสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 10200016 เด็กชาย ธีรเดช ฉินว่าง เอกทวีวิทย์  
2 10200017 เด็กชาย พีรพัฒน ์ มุขเพชร บ้านเหมืองแดง  
3 10200019 เด็กหญิง ณปภัสสร อัครไพรัชน ์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
4 10200020 เด็กหญิง แกมขวัญ ชุ่มมงคล อนุบาลแม่สาย ฯ  
5 10200021 เด็กชาย ปฏิพล เพ็ญยะสิทธิ์ ปิยะพรพิทยา  
6 10200022 เด็กหญิง วรดา เบเชกู่ เอกทวีวิทย์  
7 10200023 เด็กชาย อัครพล บุญหลง อนุบาลแม่สาย ฯ  
8 10200024 เด็กหญิง คริสตัััน นิฟต้ี เบอร์เกอร์ อนุบาลแม่สาย ฯ  
9 10200025 เด็กหญิง ศศิชา เครือปาน บ้านเวียงพาน  

10 10200026 เด็กชาย คุณานนต์ พรมมา อนุบาลแม่สาย ฯ  
11 10200027 เด็กหญิง สโรชา มาลัยแก้ว ดรุณราษฎร์วิทยา  
12 10200028 เด็กหญิง กรปภา พงศ์พานภักดี อนุบาลแม่สาย ฯ  
13 10200029 เด็กหญิง จันทร์ค า ชุมภูทิพย์ เทศบาล1 (วัด

พรหมวิหาร) 
 

14 10200030 เด็กหญิง อัจฉรา ไสยวงค์ ชุมชนบ้านไม้ลุงขน  
15 10200031 เด็กหญิง วิภารัตน์ ศรีวิชา อนุบาลแม่สาย ฯ  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



๘ 

 

ก าหนดการเข้าห้องสอบ 
1. เวลา 08.00-08.15 น. ให้นักเรียนมารับฟังค าชี้แจงการเข้าห้อง

สอบ ณ บริเวณหอประชุมเทิดไท้ 
2. เวลา 08.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ 
3. ตารางสอบ  

- ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(ESMP) 

วันอาทิตย์ ท่ี  6 มีนาคม 2565 
เวลา รายวิชา เวลาสอบ 

08.30-09.30 น. ภาษาอังกฤษ  60 นาที 
09.40-10.40 น. คณิตศาสตร์ 60 นาที 
10.50-11.50 น. วิทยาศาสตร์ 60 นาที 
 

- ห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program: MP) 
วันอาทิตย์  ที่ 6 มีนาคม 2565 

เวลา รายวิชา เวลาสอบ 
08.30-09.30 น. คณิตศาสตร์ 60 นาที 
09.40-10.40 น. ภาษาอังกฤษ  60 นาที 
10.50-11.50 น. วิทยาศาสตร์ 60 นาที 

พักกลางวัน 
13.00-14.00 น. สัมภาษณ์ - 

 
 
 

  



๙ 

 

สิ่งที่ต้องน ามาด้วย 
1. หน้ากากอนามัย  
2. บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ พิมพ์ได้จากลิงก์รับสมัครนักเรียน 
3. ปากกา 
4. น้ ายาลบค าผิด 

 
 

การแต่งกาย 
ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมของตนเองเข้าห้อง

สอบเท่านั้น หากนักเรียนไม่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ทางโรงเรียนจะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 
 

แผนผังสนามสอบนักเรียน 

 
 


