
 

 

 

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

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

 ตามประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 
 

 บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียนพิเศษ และคณะกรรมการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้องเรียนพิเศษ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ๑. ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
     (Enrichment Science Mathematics Program : ESMP) จ านวน  33   คน 
 ๒. ห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP)  จ านวน  26   คน  
  
 
 
      
  ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 

(นายบุญเทพ  พิศวง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
+ 

ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ESMP) 
 

ห้องสอบที่ 1 สถานที่สอบ หอ้ง 412 
 

ท่ี เลขที่ 
นั่งสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25312 นางสาว จิรัฏฐิติกาล ตระการตระกูล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
2 25323 เด็กหญิง รวิสรา จิตรใคร่ครวญ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
3 25316 เด็กหญิง ปินฑิตา วงค์เตปิน แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
4 25317 เด็กหญิง พิชญาภัค ปฏิเสน แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
5 25320 นางสาว เพ็ญพิชชา พรมมา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
6 25309 เด็กหญิง แทนชนก มหรัตนวิโรจน ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
7 25324 นางสาว พรพรรณนิภา เยอแจะ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
8 25294 นาย จักเรศ อุดรพงศ์พันธ ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
9 25311 เด็กหญิง กุลณัฐดา ค านวล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 

10 25541 เด็กหญิง เพชรลฎา ปามูล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
11 25310 เด็กหญิง กัลยรัตน์ สมบูรณ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
12 25301 เด็กชาย ธีรพันธ ์ คงภักด ี แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
13 25304 เด็กชาย ปริญญา เส็มเส็น แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
14 25325 เด็กหญิง วรัชญา ภาคเจริญ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
15 25314 เด็กหญิง ธริญา สรวงศิริ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
16 25322 นางสาว มีนา จิรสิริชัยกุล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
17 25306 นาย ภารุจ บุญนาค แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
18 25552 นางสาว หฤทัย นวลสุวรรณ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
19 25522 นาย พงศกร บุญวงค์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
20 25293 นาย กีรดิต สายวงเคียน แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
21 25295 นาย ณัชพล พิรานันทยุต แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
22 40100013 นางสาว วริศรา ศรีกานต์ชนา ดรุณราษฎร์วิทยา  
23 40100014 เด็กหญิง รุจจินันท์ ค าวาง ปิยะพรพิทยา  
24 40100015 นาย เลิศพิพัฒน์ เชียงดวง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์  
25 40100016 นาย สิริเชษฐ์ อินแสง ปิยะพรพิทยา  
26 40100019 นาย รัชชานนท์ ธิชาญ ดรุณราษฎร์วิทยา  
27 40100021 นาย ทศพล มธุรสพรวัฒนา ดรุณราษฎร์วิทยา  
28 40100022 นาย เอกพล มธุรสพรวัฒนา ดรุณราษฎร์วิทยา  
29 40100023 นางสาว ธันยพร ปินทรายมูล บ้านสันถนน  



๓ 

 

ท่ี เลขที่ 
นั่งสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

30 40100024 นาย พงศกร ธิจินะ ดรุณราษฎร์วิทยา  
31 40100025 นาย เกษมสันต์ อิ่นค า ดรุณราษฎร์วิทยา  
32 40100027 เด็กหญิง กัลยารัตน์ อินทวงค์ ดรุณราษฎร์วิทยา  
33 40100029 เด็กหญิง ฉัตรามณี แก้วพา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์  

 
หมายเหตุ   นักเรียนโควตาไม่ต้องเข้าสอบ แต่ให้มายืนยันสิทธิ์โควตาท่ีโรงเรียน ณ ห้อง 213  

     เวลา 09.30 -10.30 น. เท่านั้น หากไม่มาตามวันและเวลาท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 

  



๔ 

 

รายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
 

ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ESMP) 
 

ท่ี เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 40100017 นางสาว ภัทรินญา วิทย์ธนะ ปิยะพรพิทยา ขาดคุณสมบัติ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
2 40100018 เด็กหญิง สุภาวดี ชัยยะปะปัง สุเหร่าบ้านไร่ ขาดคุณสมบัติ 

วิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

3 40100020 นาย หน่อค า ยอดเงิน แม่ประสิทธิ์ศาสตร์ ขาดคุณสมบัติ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
4 40100026 นางสาว ฟาติมะฮ์ แซ่หวัง บ้านเวียงพาน ขาดคุณสมบัติ  

เกรดเฉล่ียรวม  
วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิศาสตร์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

5 40100028 นาย รัฐภูมิ สุวรรณวงค์ ปิยะพรพิทยา ขาดคุณสมบัติ 
วิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

6 40100030 เด็กหญิง โชติกา ปกิคา แม่ประสิทธิ์ศาสตร์ ขาดคุณสมบัติ  
เกรดเฉล่ียรวม  

วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิศาสตร์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 

  



๕ 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
 

ห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program: MP) 
 

ห้องสอบที่ 2 สถานที่สอบ หอ้ง 413 
 

ท่ี เลขที่ 
นั่งสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25371 นางสาว ภาวิณี หาญอาษา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
2 26003 นางสาว พิมพ์ญาดา อัศวยิ่งถาวร แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
3 25358 เด็กชาย เป้าเหา แซ่โต้ง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
4 25346 เด็กหญิง ทัศนภรณ์ หวาง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
5 25375 เด็กหญิง สายพิน สหุนาลุ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
6 25369 นางสาว ธนาวด ี แซ่ต้ง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
7 25988 เด็กหญิง พรทิพย์ ตานค า แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
8 25367 นางสาว พิมพ์ใจ สมณา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
9 25374 เด็กหญิง ศรีพร ปินตา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 

10 25345 นางสาว บุณยาพร เตมีศักดิ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
11 25356 เด็กชาย จักพงศ์ รังกา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
12 25364 เด็กหญิง กันต์ธิมา บุหลันพฤกษ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
13 25361 เด็กหญิง กนกอร สมบัติภัทรา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
14 25336 เด็กชาย สุรวิชญ์ แซ่หล่ี แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
15 25372 เด็กหญิง รัญชิดา พรจิรไพศาล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
16 25362 เด็กหญิง กรรณิการ เมืองดี แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
17 25329 นางสาว สาธิกา ไอ่สาน แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ โควตา 
18 40200024 นางสาว ฮันนา ธีรวุฒิโรจน ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์  
19 40200025 นางสาว จันทกานต์ ยานารส แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์  
20 40200026 นาย บุญฤทธิ์ แซ่พ่าน บ้านเวียงพาน  
21 40200027 เด็กชาย เกียรติกร แซ่หล่ี แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์  
22 40200028 นาย เจริญยิ่ง แซ่หล่ี แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์  
23 40200029 นางสาว Nilar Aye - ดรุณราษฎร์วิทยา  
24 40200030 เด็กชาย ณัฐพล พรถาวรทรัพย์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์  
25 40200031 นาย อชิต้า เเซ่เส่ีย แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์  
26 40200032 เด็กหญิง พฤกษา แซ่คว้าง ห้วยน้ าขุ่นวิทยา  

 
หมายเหตุ   นักเรียนโควตาไม่ต้องเข้าสอบ แต่ให้มายืนยันสิทธิ์โควตาท่ีโรงเรียน ณ ห้อง 213  

     เวลา 09.30 -10.30 น. เท่านั้น หากไม่มาตามวันและเวลาท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 



๖ 

 
 

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

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

- ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(ESMP) 

วันจันทร์  ท่ี  7 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) 

วันจันทร์  ที่ 7 มีนาคม  2565 
เวลา รายวิชา เวลาสอบ 

08.30-09.30 น. สังคมศึกษา 60 นาที 
09.40-10.40 น. ภาษาอังกฤษ  60 นาที 
10.50-11.50 น. ภาษาไทย 60 นาที 

พักกลางวัน 
13.00-14.00 น. สัมภาษณ์ - 

 

 
 
 

 
 
 



๗ 

 

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

 
 

การแต่งกาย 
ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมของตนเองเข้าห้อง

สอบเท่านั้น หากนักเรียนไม่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ทางโรงเรียนจะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 
 

แผนผังสนามสอบนักเรียน 

 
 
 


