
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร   
เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนปกติ ปการศึกษา ๒๕๖5 

........................................................ 
  
 ตามประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  เรื่อง การรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หองเรียนปกติ ปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น 
 
 บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครสอบเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดังบัญชีรายละเอียด
แนบทายประกาศนี ้
 
 
 
 
      
  ประกาศ ณ วันท่ี  17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
 

(นายบุญเทพ  พิศวง) 
ผูอำนวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 1 อาคาร 7 หอง 711 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20200001 เด็กหญิง ณัฎฐกันย แซลี ้ อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

2 20200002 เด็กหญิง รัมภา ชัยชนะ ปยะพรพิทยา  

3 20200004 เด็กหญิง พระพร ศรีแกวกุล บานเวียงพาน  

4 20200005 เด็กชาย ปยะกรณ คลทรงแสน อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

5 20200006 เด็กหญิง จิรนนัท ใสจนัทร เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  

6 20200007 เด็กหญิง ชัชฎา หอมหวาน บานปายาง  

7 20200008 เด็กหญิง ฐิตาภรณ วิเชียรประดิษฐ บานปายาง  

8 20200009 เด็กหญิง พัชรพร สันติสงวงศักดิ์ เอกทวีวิทย  

9 20200010 เด็กชาย ปุญญพัฒน สายตา ดรุณราษฎรวิทยา  

10 20200011 เด็กชาย ชัชชัย ไชยวงศ ดรุณราษฎรวิทยา  

11 20200012 เด็กชาย ชัชพล ไชยวงศ ดรุณราษฎรวิทยา  

12 20200013 เด็กหญิง เกสรา แซซ่ี มานิตวิทยา  

13 20200014 เด็กหญิง ณิชารด ี ทองไถผา อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

14 20200015 เด็กหญิง อัยริน วิรุฬจีราพัชร เอกทวีวิทย  

15 20200016 เด็กชาย ชานน จะยาง ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

16 20200017 เด็กหญิง ดวงดาว แซยาง บานปายาง  

17 20200018 เด็กหญิง ชลธิชา ชื่นวิไลทรัพย มานิตวิทยา  

18 20200019 เด็กชาย เจริยญยศ ฉายวงศเพชร ปยะพรพิทยา  

19 20200020 เด็กหญิง เอเมลิน ศรีเพชร บานปายาง  

20 20200021 เด็กหญิง ณิชกุล ศรีวิชัย มานิตวิทยา  

 
 
  



๓ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 2 อาคาร 7 หอง 712 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20200022 เด็กหญิง วรวลัญช ปุกคำ ดรุณราษฎรวิทยา  

2 20200023 เด็กหญิง อนัญญา อินออน ดรุณราษฎรวิทยา  

3 20200024 เด็กชาย ถิรวิทย จอมแสง เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร  

4 20200025 เด็กชาย ภูมิรพี ปะทะดวง มานิตวิทยา  

5 20200026 เด็กหญิง เชษฐธิดา แซจู ดรุณราษฎรวิทยา  

6 20200027 เด็กชาย พีรพัฒน เปงดล อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

7 20200028 เด็กชาย พิชิต เจริญสุข อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

8 20200029 เด็กชาย กฤตยชญ พันสุภะ อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

9 20200030 เด็กชาย ณัฐพัชร ชางส ี บานปายาง  

10 20200031 เด็กหญิง ณัฐธิดา ใจศักดิ์ อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

11 20200032 เด็กหญิง เพชรปราณี วงคชัย บานสันทราย  

12 20200033 เด็กชาย สุธาคิน ทรายทอง บานปายาง  

13 20200034 เด็กชาย ชยากร จันศิริ ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี 169  

14 20200035 เด็กหญิง อัจฉรา ไสยวงค ชุมชนบานไมลุงขน  

15 20200036 เด็กหญิง ลักษณสินึ ยี่ใหม บานปายาง  

16 20200037 เด็กหญิง กานตมณี เมฆติรัตน อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

 
 
 
 
  



๔ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 3 อาคาร 7 หอง 713 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100002 เด็กหญิง ปราณปรยิา กางออนตา มานิตวิทยา  

2 20100003 เด็กหญิง สโรชิน ี ปญญานาย อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

3 20100004 เด็กหญิง อินทิรา ตะวิจิตร บานปาแฝ-หนองออ-สันทรายมลู  

4 20100005 เด็กชาย สุภควินร ลองสุนทร อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

5 20100006 เด็กหญิง รำไพพร ธีระพงษ อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

6 20100007 เด็กหญิง ธิดารัตน กาบเเกว บานปาเเฝ-หนองออ-สันทรายมลู  

7 20100008 เด็กชาย นฤฤทธิ์ อินตาวัล บานเวียงพาน  

8 20100009 เด็กหญิง สุปรียา อรรถไกร บานเวียงพาน  

9 20100010 เด็กชาย ธีระเดช เจียมประเสริฐ บานเวียงพาน  

10 20100011 เด็กหญิง กัลยาภา กันทะวงค อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

11 20100012 เด็กหญิง เดือน จันตา บานปาเเฝ-หนองออ-สันทรายมลู  

12 20100013 เด็กหญิง ปทมาภรณ อืนทะนะ บานเวียงพาน  

13 20100014 เด็กหญิง กัญดาริน วงคกาสิทธิ์ อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

14 20100015 เด็กชาย ศุภณัฐ ปญญาคำ บานปาแฝ-หนองออ-สันทรายมลู  

15 20100016 เด็กหญิง สุพิชญา บุญศรี อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

16 20100017 เด็กชาย ธนธรณ สามตุย บานปายาง  

17 20100018 เด็กชาย ชนะศักดิ์ บุญมาก บานเหมืองแดง  

18 20100019 เด็กหญิง ปาณิศา ดวงแกว บานเวียงพาน  

19 20100020 เด็กชาย ฐปนฏ เรียบปวง บานเหมืองแดงนอย  

20 20100021 เด็กชาย พชร หมอโปกู ดรุณราษฎรวิทยา  

 
 
 
  



๕ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 4 อาคาร 7 หอง 714 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100022 เด็กหญิง ปาฏล ี ชัยศิลปน บานสันทราย  

2 20100023 เด็กหญิง รักตนันท สุดฝงสาย บานปายาง  

3 20100024 เด็กหญิง วรินทรนุช ขาวกระจาง ดรุณราษฎรวิทยา  

4 20100025 เด็กชาย รัชชานนท ตำหนิชาต ิ ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

5 20100026 เด็กหญิง ณัฐนันท หงษอินทร ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

6 20100027 เด็กหญิง ธนภัทร วงศใหญ ดรุณราษฎรวิทยา  

7 20100028 เด็กชาย ภรภัทร ทูบชาวนา ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

8 20100029 เด็กหญิง กุลจิรา ใจถึง บานปาเเฝ หนองออ สันทรายมลู  

9 20100030 เด็กหญิง จันทรจิรา บุญทอง ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

10 20100031 เด็กชาย รัฐภูมิ กุนนา บานจอง  

11 20100032 เด็กชาย ษาฑิช รัตนวิชัย ดรุณราษฎรวิทยา  

12 20100033 เด็กหญิง ชุติกาญจน วงคแกว ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

13 20100034 เด็กหญิง ธัญญรัตน แซหลี ปยะพรพิทยา  

14 20100035 เด็กหญิง ปพิชญา พญาผาติ บานจอง  

15 20100036 เด็กหญิง ปุณยาพร วงษปางมูล บานเวียงพาน  

16 20100037 เด็กชาย ธนกฤต หงสวัฒนา อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

17 20100038 เด็กชาย สหวัฒน อนาคตม่ันคง บานสันทราย  

18 20100039 เด็กชาย ณัฐชัย นามสุข บานจอง  

19 20100040 เด็กหญิง พกาวรรณ บุญเลิศ มานิตวิทยา  

20 20100041 เด็กชาย พงศกร ชื่นอรุณชัย บานผาฮ้ี  

 
 
  



๖ 
 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 5 อาคาร 7 หอง 715 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100042 เด็กชาย กิตติภพ เชียงดวง ปยะพรพิทยา  

2 20100043 เด็กหญิง ชัญญาพร ยอดคำ ปยะพรพิทยา  

3 20100044 เด็กชาย คิมหันต คงชม ดรุณราษฎรวิทยา  

4 20100045 เด็กชาย ณวัฒน รองหมอดี ดรุณราษฎรวิทยา  

5 20100046 เด็กชาย พีระพัฒน จันทรออน ดรุณราษฎรวิทยา  

6 20100047 เด็กหญิง จิรัชญา แจงไพร ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี 169  

7 20100048 เด็กชาย รัฐภาคย พรถาวรกุล บานผาฮ้ี  

8 20100049 เด็กชาย ทูล ใชวงค บานปาแฝ-หนองออ-สันทรายมลู  

9 20100050 เด็กหญิง สุทธิดา ศรีใจ ดรุณราษฎรวิทยา  

10 20100051 เด็กหญิง โซฟยะฮ แซลี ้ ดรุณราษฎรวิทยา  

11 20100052 เด็กหญิง เขมนิจ ธิจิตตัง บานเวียงพาน  

12 20100053 เด็กชาย อัษฎาวุธ ไทยใหญ บานปาแฝ-หนองออ-สันรายมูล  

13 20100054 เด็กชาย ปรัชญา พุมทอง บานผาฮ้ี  

14 20100055 เด็กชาย ภรมนัส กิติสาย ดรุณราษฎรวิทยา  

15 20100056 เด็กชาย กิจติศักดิ์ งามยอด ดรุณราษฎรวิทยา  

16 20100057 เด็กชาย วีรชาต ิ ศักดจาย อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

17 20100058 เด็กชาย กวิน สาตรพันธุ ดรุณราษฎรวิทยา  

18 20100059 เด็กหญิง นภากาญจน สุขขี ปยะพรพิทยา  

19 20100060 เด็กหญิง พรชิตา ทาเศรษฐ มานิตวิทยา  

20 20100061 เด็กหญิง วริศรา คลทรงแสน บานสันทราย  

 
 
  



๗ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 6 อาคาร 7 หอง 716 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100062 เด็กชาย ธนาเวทย สายทอง บานสันทราย  

2 20100063 เด็กหญิง ณัชชา พรานกวาง ปยะพรพิทยา  

3 20100064 เด็กชาย พีระพงษ ไชยวงคคำ ดรุณราษฎรวิทยา  

4 20100065 เด็กชาย ธนาธิป ขัดสา อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

5 20100066 เด็กชาย อัครเดช กิติสกุลสมบัติ บานปาแฝ-หนองออ-สันทรายมลู  

6 20100067 เด็กชาย ศุภกร ไสยวงค บานเหมืองแดง  

7 20100068 เด็กชาย เตชินท ศรีตา บานสันบุญเรือง  

8 20100069 เด็กหญิง หมวย แสงคำดี บานสันบุญเรือง  

9 20100070 เด็กหญิง สุชาฎา เลิงเพ็ญ บานสันทราย  

10 20100071 เด็กชาย ธนวัฒน พรมนิล บานสันบุญเรือง  

11 20100072 เด็กชาย จาตุรนต คุณจรวรรณ อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

12 20100073 เด็กหญิง ชมพูนุช วิบูลนิติธรรม บานผาฮ้ี  

13 20100074 เด็กหญิง กมลพรรณ นามหนอ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสฅร)  

14 20100075 เด็กหญิง กิตติยาพร จันตะคาด บานสันบุญเรือง  

15 20100076 เด็กหญิง นภัสชล อาเบกู บานผาฮ้ี  

16 20100077 เด็กชาย ยุวา กันทะยอม อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

17 20100078 เด็กหญิง ชัญญานุช จันตะคาด บานสันบุญเรือง  

18 20100079 เด็กหญิง เขมมิกา ลาหุนะ บานผาฮ้ี  

19 20100080 เด็กชาย พุทธคุณ จีนพันธ บานสันบุญเรือง  

20 20100081 เด็กหญิง รสริน อัจฉริยนนท ปายาง  

 
 
  



๘ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 7 อาคาร 7 หอง 717 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100082 เด็กหญิง นทิดา รุงมงคลนาม บานผาฮ้ี  

2 20100083 เด็กหญิง อภิชญา กันทะวงค ดรุณราษฎรวิทยา  

3 20100084 เด็กหญิง จันทรฟอง ไทยใหญ บานสันบุญเรือง  

4 20100085 เด็กหญิง อภิญญา วงษยืน อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

5 20100086 เด็กชาย ธนธรณ วงคบุญมา อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

6 20100087 เด็กหญิง ปยะธิดา จันตะคาด อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

7 20100088 เด็กชาย อาณัฎ สุยะใจ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

8 20100089 เด็กหญิง เมย บุญยง บานเหมืองแดง  

9 20100090 เด็กหญิง ปรายฟา คำม่ิง ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี 169  

10 20100091 เด็กหญิง ปนปนัทธ นันทะเปาร บานเหมืองแดง  

11 20100092 เด็กหญิง ปาลิดา นามแปง อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร  

12 20100093 เด็กชาย วิรุฬห สุขประเสริฐ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

13 20100094 เด็กชาย เปรมปติ สุทธิชัยกุล บานถ้ำปลา  

14 20100095 เด็กชาย นราวุฒ ิ พลสงคราม เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

15 20100096 เด็กชาย ยาสาก เชอหม่ือ เทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร  

16 20100097 เด็กหญิง ปานพิมพดาว นุมอินทร อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

17 20100098 เด็กหญิง อรมณี แซวาง ดรุณราษฎรวิทยา  

18 20100099 เด็กชาย กิตติธัช แซลี ้ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

19 20100100 เด็กหญิง รุงไพลิน หลวงภักดี เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

20 20100101 เด็กชาย พิทวัส ดวงแกว บานปายาง  

 
 
  



๙ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 8 อาคาร 7 หอง 718 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100102 เด็กหญิง สุพิชชา ศรพล อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

2 20100103 เด็กชาย กิตติพงศ บุญธรรม อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

3 20100104 เด็กชาย ปฏิญญา เจริญพร บานปาเหมือด  

4 20100105 เด็กหญิง พิชญาภา สมวรรณา อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

5 20100106 เด็กหญิง วริศรา ใจศรี เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

6 20100107 เด็กชาย ชินพัฒน ริมเมือง เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

7 20100108 เด็กหญิง เบญญาภา ราวิชัย บานปายาง  

8 20100109 เด็กชาย กันทรากร เลายาง บานเหมืองแดง  

9 20100110 เด็กชาย วิชัย แซจาง บานเหมืองแดง  

10 20100111 เด็กชาย คณิศร ไชยอ่ินคำ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

11 20100112 เด็กชาย อนุชา เพชรเจริญ เทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  

12 20100113 เด็กชาย ธีระชัย ทองทวี บานเหมืองแดง  

13 20100114 เด็กชาย ลภัสรดา เสนรังษี ดรุณราษฎรวิทยา  

14 20100115 เด็กชาย อนุรักษ นามยอด บานน้ำจำ  

15 20100116 เด็กหญิง ฟองฟู คำแกว เทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)  

16 20100118 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ์ ไชยวงศคำ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

17 20100119 เด็กชาย ศุภฤกษ ล ี บานเหมือนแดง  

18 20100120 เด็กชาย ปภังกร ตระการจันทร บานปายาง  

19 20100121 เด็กชาย สิรวิชญ ติ๊บแสง เทศบาล 1 (วัดพรมวิหาร)  

20 20100122 เด็กชาย สิทธิชัย นามยี ่ บานเหมืองเเดง  

 
 
  



๑๐ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 9 อาคาร 7 หอง 722 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100123 เด็กหญิง ธัญสิน ี จิ่งเงิน เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

2 20100124 เด็กชาย ทรงวุฒ ิ อุนดี เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

3 20100125 เด็กชาย สุชาต ิ แสงฟู เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

4 20100126 เด็กหญิง จันทรทิพย แซจาง บานเหมืองแดง  

5 20100127 เด็กชาย สุทธิพงศ ชัยศรี อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

6 20100128 เด็กชาย กิตติ์นภัส แสนติยศ บานนํ้าจำ  

7 20100129 เด็กหญิง นันทินี ตันหลา บานน้ำจำ  

8 20100130 เด็กชาย ปฏิวัต ิ ชื่นบูชาธรร ดรุณราษฎรวิทยา  

9 20100131 เด็กหญิง นันทิชา ตันหลา บานน้ำจำ  

10 20100132 เด็กหญิง ธารารัตน รุงเรือง บานน้ำจำ  

11 20100133 เด็กหญิง อรไพลิน ธนาวุฒ ิ เทศบาล 1วัดพรหมวิหาร  

12 20100134 เด็กชาย วรวุฒ ิ ชุมเย็น บานเหมืองแดง  

13 20100136 เด็กหญิง อทิตยา ปอแฉ เทศบาล 1 ( วัดพรหมวิหาร)  

14 20100137 เด็กหญิง จิราภา แซหม่ือ บานน้ำจำ  

15 20100138 เด็กชาย เกรียงไกร เศวตพิบูลย อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

16 20100139 เด็กหญิง กุลณิภา สอนคุม ปยะพรพิทยา  

17 20100140 เด็กชาย สมบูรณ นามแกว เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

18 20100141 เด็กหญิง วรรณา คำนวล บานน้ำจำ  

19 20100142 เด็กหญิง อาอิชะฮ พงษปรีชากุล ดรุณราษฎรวิทยา  

20 20100143 เด็กหญิง ลลิตา มาประกอบ บานเหมืองแดง  

 
 
  



๑๑ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 10 อาคาร 7 หอง 723 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100144 เด็กหญิง ศิริพร สามนวล บานน้ำจำ  

2 20100145 เด็กหญิง นภา คำปน อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

3 20100146 เด็กหญิง มยุรา อินตะวงค เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

4 20100147 เด็กหญิง ชญาน ี อุนแสง เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

5 20100148 เด็กหญิง คำนวล ไชยวงค บานน้ำจำ  

6 20100149 เด็กหญิง การตูน หม่ือโปะ บานน้ำจำ  

7 20100150 เด็กชาย กฤษฎา เเซลี้ บานปายาง  

8 20100151 เด็กหญิง ชญาน ี คำปน เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

9 20100152 เด็กหญิง กัญญณัฐ นันตะรัตน เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

10 20100153 เด็กชาย สาธิต นามใส เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

11 20100154 เด็กหญิง น้ำมนต กาบแกว บานน้ำจำ  

12 20100155 เด็กหญิง ธนพร คุณา บานเหมืองแดง  

13 20100156 เด็กชาย สายวัน ชุมภูทิพย เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

14 20100157 เด็กหญิง ภมลวรรณ มูลศรี เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

15 20100158 เด็กหญิง สิรีธร แสนวงศสุนทร ี เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

16 20100159 เด็กชาย กิตติศักดิ์ พรมมา บานปายาง  

17 20100160 เด็กชาย กิตติวัฒน สุวรรณกาศ เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

18 20100161 เด็กหญิง เยาวเรศ บุญสิริอมต เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

19 20100162 เด็กหญิง ณัฐวรรณ เครือศรี อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

20 20100163 เด็กชาย อรรถพล อุนแกว เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

 
 
  



๑๒ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 11 อาคาร 7 หอง 724 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100164 เด็กหญิง ภิญญาดา คำมูล บานน้ำจำ  

2 20100165 เด็กหญิง ปยะดา ธนวิกุล เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

3 20100166 เด็กหญิง ศรัณยรัชต รัตนวิมล ดรุณราษฎรวิทยา  

4 20100167 เด็กชาย พีรพัฒน นามยี ่ เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

5 20100168 เด็กชาย สยาม เจิง ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

6 20100169 เด็กชาย ธนวัฒน เสริมชัยเจริญพร เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

7 20100170 เด็กชาย ธีรเทพ แซหลี่ บานปายาง  

8 20100172 เด็กชาย อลงกรณ เงินด ี บานสันโคง  

9 20100173 เด็กหญิง จารุภา มณีโชติอาภา ดรุณราษฎรวิทยา  

10 20100174 เด็กชาย ภานุพงษ ญาวัลย อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

11 20100175 เด็กชาย วรรณชัย ทองแสง เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

12 20100176 เด็กหญิง ศุภากานต สามเจียน อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

13 20100177 เด็กหญิง บวรรัตน แสงคำ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

14 20100178 เด็กชาย เจษฏกร ชุมภูทิพย เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

15 20100179 เด็กชาย พรภวิษย พิเชฐเกียรติสกุล บานเหมืองแดง  

16 20100180 เด็กชาย ภูษิต ไทยธีระ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

17 20100181 เด็กหญิง นิราพร บุญสอน ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

18 20100182 เด็กชาย ณภัทร ไทยใหญ บานน้ำจำ  

19 20100183 เด็กหญิง จันทรจิรา โวยยื่อ บานน้ำจำ  

20 20100184 เด็กหญิง บุศกร ชัยหานาม บานเหมืองแดง  

 
 
  



๑๓ 
 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 12 อาคาร 7 หอง 725 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100185 เด็กหญิง วรีรัตน จมจื่น บานน้ำจำ  

2 20100186 เด็กชาย กิตติณัฏฐ หนานด ี บานน้ำจำ  

3 20100187 เด็กชาย ณวัฒน ปาระนันท ปยะพรพิทยา  

4 20100188 เด็กชาย ภาณุพงศ ณ.คอ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

5 20100189 เด็กชาย ธีรพล เตยออน บานน้ำจำ  

6 20100190 เด็กหญิง ผการรณ วิเศษนันท ดรุณราษฎรวิทยา  

7 20100191 เด็กชาย นิรัตน ใจแกว บานน้ำจำ  

8 20100192 เด็กชาย กิตตินันท หนานด ี บานน้ำจำ  

9 20100193 เด็กหญิง วรรณา แกวจินดา บานเหมืองแดง  

10 20100194 เด็กหญิง ญาดา กาใจ เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

11 20100195 เด็กชาย ภูริส ชัยบุญเรือง อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

12 20100196 เด็กหญิง กวินา - กศน. อำเภอแมสาย  

13 20100197 นางสาว นองพลอย - กศน. ปายางใหม  

14 20100198 เด็กชาย จิรายุ แกวทิพย บานเวียงพาน  

15 20100199 เด็กหญิง นันทิชา ทะวิชัย บานปายาง  

16 20100200 เด็กหญิง วรรณลักษณ ชื่นเจริญรัตน อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

17 20100201 เด็กชาย ปยะชัย จำกัด อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

18 20100202 เด็กชาย แทนไท คำดี บานสันบุญเรือง  

19 20100203 เด็กหญิง อานีสะห - เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

20 20100204 เด็กชาย ธนกร สมศรี เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

 
 
  



๑๔ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 13 อาคาร 7 หอง 726 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100205 เด็กหญิง พริมา ตุยปญญา เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

2 20100206 เด็กหญิง สุธิสา บุญยืน ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

3 20100207 เด็กหญิง ศิรภัสสร แซซุย อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

4 20100208 เด็กหญิง ดาริน ไทยใหญ บานน้ำจำ  

5 20100209 เด็กหญิง ชมพูนุช แสงคำ บานน้ำจำ  

6 20100210 เด็กหญิง โสธิกา หนอคำ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

7 20100211 เด็กหญิง แสงฟอง นวลจนัทร เวียงพาน  

8 20100212 เด็กหญิง ทิพวรรณ แกวนวล บานน้ำจำ  

9 20100213 เด็กหญิง รีฮานา ไซนอย เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

10 20100214 เด็กชาย สุวพิชญ นามแล เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

11 20100215 เด็กชาย ทัสกร ชุมมงคล ปยะพรพิทยา  

12 20100216 เด็กหญิง สุดา ธาร อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

13 20100217 เด็กหญิง อุบลวรรณ วัฒนประเสริฐ บานสันมะนะ  

14 20100218 เด็กหญิง วรภานันท แซจาง อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

15 20100219 เด็กหญิง สายธาร ฟกทอง เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

16 20100220 เด็กหญิง อัมพร ออนคำ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

17 20100221 เด็กหญิง ศิริลักษณ นามวิยะ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

18 20100222 เด็กชาย สิทธิกร แซลอ ดรุณราษฎรวิทยา  

19 20100223 เด็กหญิง วารุณี แสงสอง อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

20 20100224 เด็กหญิง เวธกา ชุมภูทิพย ดรุณราษฎรวิทยา  

 
 
  



๑๕ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 14 อาคาร 7 หอง 727 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100225 เด็กหญิง ณิชนันท พวงมาลา บานเหมืองเเดง  

2 20100226 เด็กหญิง ชนัญชิดา ภูมิ บานเหมืองแดง  

3 20100227 เด็กหญิง ชุติมา อุนคำ บานเวียงพาน  

4 20100228 เด็กชาย หาญวัน คูนาง บานน้ำจำ  

5 20100229 เด็กหญิง กวินธิดา สุริยสาร อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

6 20100230 เด็กชาย ศิรวัฒน แซหลี่ มานิตวิทยา  

7 20100231 เด็กหญิง มาลินีย เยเบียง เจาพอหลวงอุปถัมภ ๕  

8 20100232 เด็กชาย จิรายุ ยอดแกว อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

9 20100233 เด็กชาย ฐิติพันธ เชื้อทอง ศรีนครมูลนิธิ  

10 20100234 เด็กชาย ธนุเดช ปวงเเกว อนุบาลเเมสาย(สายศลิปศาสตร)  

11 20100235 เด็กหญิง นุชนารถ นามบุญ บานเวียงพาน  

12 20100236 เด็กหญิง ชนัญชิดา ดาเดช อนุบาลเเมสาย(สายศลิปศาสตร)  

13 20100237 เด็กชาย มงคลชัย นามชาย อนุบาลเเมสาย(สายศลิปศาสตร)  

14 20100238 เด็กหญิง สภาภรณ จันทรลม บานเวียงพาน  

15 20100239 เด็กหญิง ศิรินทิพย เสารแกว บานเวียงพาน  

16 20100240 เด็กหญิง นองเจน แสงแวน บานเวียงพาน  

17 20100241 เด็กชาย ปกาสิทธิ ์ ตนตรง บานนํ้าจํา  

18 20100242 เด็กหญิง นิษฐสินี ชัยนภัสวรกูล บานปาแดง  

19 20100243 เด็กชาย กฤษเตชินท ชาวเวียง บานสันโคง  

20 20100244 เด็กชาย ธนกฤต กาวีรักษ บานปาแดง  

 
 
  



๑๖ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 15 อาคาร 7 หอง 732 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100245 เด็กชาย ศุภกร จอมศรี บานเหมืองแดง  

2 20100246 เด็กชาย แทนคุณ อินชายแกว บานเหมืองแดง  

3 20100247 เด็กหญิง สุภาภรณ ปอบู บานเวียงพาน  

4 20100248 เด็กหญิง คำ นามเเสง บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

5 20100249 เด็กหญิง พรทิพย นามแสง บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

6 20100250 เด็กชาย บุรินทร ลครรำ ปยะพรพิทยา  

7 20100251 เด็กชาย ธนดล แสงจันทร เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

8 20100252 เด็กหญิง แพรวพรรณ วงคศรี บานเหมืองแดง  

9 20100253 เด็กหญิง สุภัสสรา กันทะ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

10 20100254 เด็กชาย ปภังกร ประถมพนากุล อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

11 20100255 เด็กหญิง จริยา นามอาย บานจอง  

12 20100256 เด็กหญิง วิศัลยา แซล ี อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

13 20100257 เด็กชาย อลงกรณ แซยาง บานปาเหมือด  

14 20100258 เด็กชาย ธนวัต ศรีสมุทร บานเหมืองแดง  

15 20100259 เด็กหญิง ณัชชา หนานด ี เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

16 20100261 เด็กชาย อติชาติ บุญศรี อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

17 20100263 เด็กหญิง แสงเพชร คำเงิน บานจอง  

18 20100264 เด็กชาย ภูวรินทร เตปนใจ บานสันทราย  

19 20100265 เด็กหญิง ศรีจันทร นามแฝง สันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

20 20100266 เด็กชาย ชยณัฐ ทองไทย บานปาเหมือด  

 
 
  



๑๗ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 16 อาคาร 7 หอง 733 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100267 เด็กหญิง พาโชค คำวงค เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

2 20100268 เด็กหญิง ณัฐวด ี ยอดดี เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

3 20100269 เด็กชาย พีระพัฒน สามสุข เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

4 20100270 เด็กหญิง สิรินภา เดชดี เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

5 20100271 เด็กหญิง ศศิประภา มะโนสกุล บานสันหลวง  

6 20100272 เด็กหญิง นันทาศิริ นามอ่ิน เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

7 20100273 เด็กหญิง พัชราภรณ กันทะ บานสันทราย  

8 20100274 เด็กหญิง สิรวรรณ อธิษฐโภคิญ เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

9 20100275 เด็กชาย ทักษิณ พรมนอก บานศรีปาแดง  

10 20100276 เด็กชาย ลภัสกร แสนเมือง บานเหมืองแดง  

11 20100277 นาย พีรณัฐ อุนเรือน เทศบาล 1(วัดพรหมวิหาร)  

12 20100278 เด็กหญิง ธิดารัตน นามยี ่ บานจอง  

13 20100279 เด็กหญิง จิดาภา ภูวัน เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

14 20100280 เด็กชาย ยุทธกาน คำแกว เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

15 20100282 เด็กหญิง ไหมแกว วิชุมา เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

16 20100283 เด็กหญิง ไพลิน นิยม เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

17 20100284 นาย วันชัย ลาหู กศน. อำเภอแมสาย  

18 20100285 เด็กหญิง กัญญาพัชร เสนาวนา บานสันถนน  

19 20100286 เด็กหญิง ณัฐชา อาหนี่ บานจอง  

20 20100287 เด็กหญิง ปฐมาวด ี ใจแกว บานสันโคง  

 
 
  



๑๘ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 17 อาคาร 7 หอง 734 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100288 เด็กหญิง โยษิตาพร กันทา บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

2 20100289 เด็กชาย ชินทัต คอ เอกทวีวิทย  

3 20100290 เด็กหญิง ขวัญชนก ขันนา บานศรีปาแดง  

4 20100291 เด็กชาย สมชาย มีลาภ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

5 20100292 เด็กหญิง ดาริณี สีดานอย บานเหมืองแดง  

6 20100293 เด็กหญิง พีรญา พรมจักร เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

7 20100294 เด็กหญิง สุนันทา ขันเงิน บานถ้ำ  

8 20100295 เด็กหญิง กนกกาญจน กางออนตา บานสันถนน  

9 20100296 เด็กชาย ธันวา มาดี บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

10 20100297 เด็กหญิง พาขวัญ ทองดี อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

11 20100298 นาย วันชัย ลาหู กศน. แมสาย  

12 20100299 เด็กชาย ทวีทรัพย วิชาโหง บานจอง  

13 20100300 เด็กหญิง นันทภัค อาจชำนาญ บานสันถนน  

14 20100301 เด็กชาย นวพล เทพสุริน บานเหมืองแดง  

15 20100302 เด็กหญิง พัดชา คำใส บานถ้ำ  

16 20100303 เด็กหญิง หมอกฟา เชอหม่ือกู บานเหมืองแดง  

17 20100304 เด็กหญิง โซฟยะฮ แซลี ้ ดรุณราษฎรวิทยา  

18 20100305 เด็กชาย ธนภัทร เชื้อเจ็ดตน บานจอง  

19 20100306 เด็กชาย ธนวัชร ภูมิไสว บานสันทราย  

20 20100307 เด็กหญิง ธมนวรรณ ทวีรัตนากูล บานถ้ำ  

 
 
  



๑๙ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 18 อาคาร 7 หอง 735 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100308 เด็กชาย สมชาย มีลาภ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

2 20100309 เด็กชาย วชิรวิทย รุงสิริพิพัฒน อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

3 20100310 เด็กหญิง วิภาพร นามแสง เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

4 20100311 เด็กชาย จาย นามยี ่ เจาพอหลวงอุปถัมภ ๕  

5 20100312 เด็กชาย ธงชัย คำแสง บานเวียงพาน  

6 20100313 เด็กชาย ศุกลวัฒน สอนสุกอง อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

7 20100314 เด็กหญิง สุคนธาทิพย ศิขระสกุล เทศบาล1(วัดพหรมวิหาร)  

8 20100315 เด็กหญิง พรสุรีย อาจอ บานจอง  

9 20100316 เด็กชาย วีรภัทร อนุสา บานเหมืองแดง  

10 20100317 เด็กชาย แกว ยี่ใหม บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

11 20100318 เด็กชาย กิตติพงษ จันธิมา บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

12 20100319 เด็กหญิง ธนภรณ กุมภา บานถ้ำ  

13 20100320 เด็กหญิง ฟาใส แสนด ี บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

14 20100321 เด็กหญิง ดวงทิพย แปรโคกสูง บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

15 20100322 เด็กชาย สมเกียรติ มานะเจริญรุง อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

16 20100323 เด็กหญิง ธิดาพร แกวประเสริฐ บานสันหลวง  

17 20100324 เด็กชาย คฑาวธุ ติวัน อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

18 20100325 เด็กชาย กันตกมล ราษี อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

19 20100326 เด็กชาย นวพล นามวงค ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

20 20100327 เด็กหญิง ศรีมลทอง ยี่คำ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

 
 
  



๒๐ 
 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 19 อาคาร 7 หอง 736 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100328 เด็กชาย ถิรเทพ ณัฐฤทธิศักดิ์ บานถ้ำ ตชด.  

2 20100329 เด็กหญิง หนอ นามอ่ิน อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

3 20100330 เด็กหญิง อุทุมพร ใจยา บานปายาง  

4 20100331 เด็กชาย ปญญากร อุนแกว บานสันทราย(ราษฏรสามัคคี)  

5 20100332 เด็กชาย พงศธร มีบุญ เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

6 20100333 เด็กหญิง สุภาพร แอสี ปยะพรพิทยา  

7 20100334 เด็กหญิง ชมพูนิก ไทยใหญ บานปายาง  

8 20100335 เด็กชาย วาทิตย นามแปง ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

9 20100336 เด็กหญิง นพธิดา มณีโชต ิ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

10 20100337 เด็กชาย อุดม ไชยอนันต เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

11 20100338 เด็กชาย ณภัทร ไทยใหญ บานน้ำจำ  

12 20100339 เด็กหญิง แพรวทิพย ยี่ธรรม บานปายาง  

13 20100340 เด็กชาย ไกรวิชญ แซจัง บานถ้ำ ตชด.  

14 20100341 เด็กหญิง ณัฐชา เผาจิรชัย บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

15 20100342 เด็กชาย วิชัย เเซหนี่ ปยะพรพิทยา  

16 20100343 เด็กหญิง ลักษิกา จายคำ ปยะพรพิทยา  

17 20100344 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เครื่องไร บานสันทราย  

18 20100345 เด็กชาย ฐานันดร จายหลง บานปายาง  

19 20100346 เด็กหญิง ธัญจิรา แซล ี ปายาง  

20 20100347 เด็กชาย พงศกร เจือจันทร บานปาเหมือด  

 
 
  



๒๑ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 20 อาคาร 7 หอง 737 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100348 เด็กหญิง พลอยนิล คำเสาร บานปายาง  

2 20100349 เด็กหญิง หนูนา มาเยอะ บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

3 20100350 เด็กชาย นนทปวิธ นุชวงษ พรพิกุลพิทยา  

4 20100351 เด็กหญิง วริศรา วงคคุณทรัพย อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

5 20100352 เด็กชาย ฉัตรชัย นามยี ่ บานจอง  

6 20100353 เด็กหญิง ศรีนวล สุเทพ บานเวียงพาน  

7 20100354 เด็กชาย ธนัตถสิษฐ ศรีวงค อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

8 20100355 เด็กชาย ภิญู บัวเทศ บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

9 20100356 เด็กหญิง อริสา ปาสำล ี มานิตวิทยา  

10 20100357 เด็กหญิง ธนัชชา บุญรอด บานเวียงพาน  

11 20100358 เด็กชาย สุชาต ิ ทวีโชติเจริญ บานปาเหมือด  

12 20100359 เด็กหญิง ตาล ไชยยอด บานปาเหมือด  

13 20100360 เด็กหญิง จารุรัตน แซซิือ บานเวียงพาน  

14 20100361 เด็กชาย พีรภัตร คำแปง บานน้ำจำ  

15 20100362 เด็กชาย วริทธธร รติภัทรกุล ปยะพรพิทยา  

16 20100363 เด็กหญิง มาริญา วงคใหญ บานเวียงพาน  

17 20100364 เด็กชาย อาผา มาเยอะ ชุมชนบานไมลุงขนมิตรท่ี 169  

18 20100365 เด็กชาย อนุชา สามนวล บานเหมืองแดง  

19 20100366 เด็กหญิง กัญญารัตน ทองขาว ดรุณราษฎรวิทยา  

20 20100367 เด็กชาย ทนนชัย อินทรบุญ บานปาเหมือด  

 
 
  



๒๒ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 21 อาคาร 8 หอง 812 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100368 เด็กชาย ณัฐชัย นามสุข บานจอง  

2 20100369 เด็กชาย รุงโรจ นอยใส บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

3 20100370 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ละเออ ปยะพรพิทยา  

4 20100371 เด็กหญิง พัชรพรรณ ปญญา ปยะพรพิทยา  

5 20100372 เด็กหญิง มัลลิกา ปญญาดี บานปาเหมือด  

6 20100373 เด็กหญิง ญาณภัทร สายบุญผอง ปยะพรพิทยา  

7 20100374 เด็กหญิง กาญจนา โรจนานนท เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

8 20100375 เด็กหญิง ธัญชนิดา ภิญโญโชต ิ ปยะพรพิทยา  

9 20100376 เด็กชาย ศิวัช แสงจันทร ชุมชนบานไมลุงขนมิตรท่ี 169  

10 20100377 เด็กหญิง ชนาภา ทองม้ัน เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

11 20100378 เด็กหญิง นิดานุช อายบาย เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

12 20100379 เด็กชาย กษิดิศ - บานปาเหมือด  

13 20100380 เด็กชาย บุญลอด สามนวล ปาเหมือด  

14 20100381 เด็กหญิง ญาดา แขทอง เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

15 20100382 เด็กชาย สุภกิณห ชัยศรี อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

16 20100383 เด็กชาย ภัครดนัย ติยะกวาง อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

17 20100384 เด็กชาย กสิณ สพานแกว เทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)  

18 20100386 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศรีเมือง บานจอง  

19 20100387 เด็กหญิง บูบา เหวยแม บานถ้ำ ตชด.  

20 20100388 เด็กชาย สุวรรณ ตามัน มานิตวิทยา  

 
 
  



๒๓ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 22 อาคาร 8 หอง 813 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100390 เด็กชาย ทินภัทร คำแสน เอกทวีวิทย  

2 20100391 เด็กหญิง กัญญาพร ศรีเพชร บานปายาง  

3 20100392 เด็กหญิง เขมจิรา พันธเพ็ชร บานปายาง  

4 20100393 เด็กชาย สุเมธ ใจบุญ ปยะพรพิทยา  

5 20100394 เด็กหญิง พรพรรณ ชัยรังการณ ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี169  

6 20100395 เด็กชาย ฐิติกร กรมศิลปทรัพย อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

7 20100396 เด็กหญิง ปรายฟา - บานเหมืองแดง  

8 20100397 เด็กชาย วันเฉลิม กันคำ บานศรีปาแดง  

9 20100398 เด็กหญิง นฤธิดี แซเอ้ียว บานถ้ำปลา  

10 20100399 เด็กชาย เอกพงษ คำพวง อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

11 20100400 เด็กหญิง มานิสา นามวงค บานสันทราย(ราษฎรสามัคคี)  

12 20100401 เด็กหญิง รัตติพร แซจาว บานปายาง  

13 20100402 เด็กชาย ศุภฤกษ หัวคำ บานปายาง  

14 20100403 เด็กหญิง ชนิกาณ วิพรรณสาตร ปยะพร พิทยา  

15 20100404 เด็กหญิง เชาถิง แซหลี่ บานปายาง  

16 20100405 เด็กชาย อุสมา มะทะมัด ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพท่ี 169  

17 20100406 เด็กชาย ภัคภณ สุขรมย อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

18 20100407 เด็กหญิง โสพิชา ธรรมวงศ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

19 20100408 เด็กหญิง ณิชกานต เสนปญญา อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

20 20100409 เด็กชาย พงศกร หงษคำ บานเวียงพาน  

 
 
  



๒๔ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 23 อาคาร 8 หอง 814 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100410 เด็กหญิง กัญญารัตน จันตะคาด บานปายาง  

2 20100411 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ แซจาง อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

3 20100412 เด็กชาย พีรพงษ ยิ่งกำเเหง อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

4 20100413 เด็กหญิง อมลพรรณ พันธุภัครินทร บานปายาง  

5 20100415 เด็กหญิง จันทรคำ ชุมภูทิพย เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)  

6 20100416 เด็กหญิง กนกพร เเซหวู บานเวียงพาน  

7 20100417 เด็กหญิง ภัทรนันท สิริสุทธิกุล ปยะพรพิทยา  

8 20100418 เด็กชาย อนุชัย ฤทธิ์ทอง อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

9 20100419 เด็กชาย บุญ แกวมณี บานสันทราย (ราษฎรสามัคคี)  

10 20100420 เด็กชาย ชินภาส คำลือวงค บานสันนา  

11 20100421 เด็กหญิง วรพา เชียงอินทร บานปายาง  

12 20100422 เด็กชาย จักรภพ นามนอย อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

13 20100423 เด็กหญิง โยษิตา ยี่ใหม สันทราย (ราษฎรสามัคคี)  

14 20100424 เด็กชาย คัคนินท กาชัย บานเหมืองเเดง  

15 20100425 เด็กหญิง สิลปรางค สิทธิธนสมบัต ิ ดรุณราษฎรวิทยา  

16 20100426 เด็กหญิง สกุลรัตน บำเพ็ญกุล อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร)  

17 20100427 เด็กหญิง รุงรวิน แซล ี บานเวียงพาน  

18 20100428 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อินทรธรรม อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

19 20100429 เด็กหญิง นารีรัตน ศักดิ์ดา ปยะพรพิทยา  

 
 
  



๒๕ 
 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 
หองสอบท่ี 24 อาคาร 8 หอง 815 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100117** เด็กหญิง จารุวรรณ อุคำ อนุบาลระยองวัดหนองสนม  

2 20100135** เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขาวปอน บานมาบยางพร  

3 20100171** เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ ภักดีงามอนันต ศุภปญญา  

4 20100260** เด็กชาย พงศกร เจาพรอนันต ปางหัดสหศาสตร  

5 20100281** เด็กหญิง สุนิสา บุญธรรม วัดบางเตย  

6 20100389** เด็กหญิง กนกวรรณ นันตรัตน ชุมชนบานปาคาแมเงินสามัคค ี  

 
หมายเหตุ เลขประจำตัวผูเขาสอบท่ีมีเครื่องหมาย ** หมายถึง นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 
 
     
  
  



๒๖ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 

หองสอบออนไลน นักเรียนท่ีอาศัยอยูในประเทศเมียนมา  
ท่ี เลขท่ี 

นั่งสอบ 
คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 20100414* เด็กชาย ศิริสุข แซหลี่ อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)  

 
 

 
 

  ใหนักเรียนเขากลุมสอบออนไลนนักเรียนฝงเมียนมา ม.1 ปการศึกษา 2565 เพ่ือรับอีเมลและรหัสผาน
อีเมลที่ทางแอดมินไดจัดทำไวใหกับนักเรียนเพื่อใชในการเขาทดสอบระบบ โดยนักเรียนตองเขาทดสอบระบบ
การเขาสอบในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30น. และเขาสอบตามตารางสอบในวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ.2565 โดยในการสอบเขาของนักเรียนตองมีอุปกรณพรอมในการสอบออนไลน คือ คอมพิวเตอร มือถือ 
แท็บแล็ต ไอแพด อยางนอย 2 อุปกรณ เพื่อปองกันการทุจริตของนักเรียน หากนักเรียนไมสามารถเขาสอบ
ตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนดได ทางโรงเรียนถือวานักเรียนสละสิทธิ์ ไมวาจะกรณีใด ๆ  
 
 
 
  



๒๗ 
 
 

ตารางสอบ หองเรียนปกติ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 
วันเสาร  ท่ี  26  มีนาคม 2565 

เวลา รายวิชา เวลาสอบ 

08.30-09.10 คณิตศาสตร  40 นาที 

09.10-09.50 ภาษาอังกฤษ 40 นาที 

09.50-10.30 สังคมศึกษา 40 นาที 

10.30-11.10 วิทยาศาสตร 40 นาที 

11.10-11.50 ภาษาไทย 40 นาที 

 
ขอปฏิบัติในการเขาสอบนักเรียนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย 

1. ตรวจสอบรายช่ือ สถานท่ีสอบ และหองสอบใหเรียบรอยกอนเขาสอบ 
2. นักเรียนควรมากอนเวลาเขาสอบ ตั้งแตเวลา 07.30-08.00 น. เพ่ือทำการคัดกรองตรวจวัด

อุณหภูมิของรางกายในจุดคัดกรอง พรอมติดสติกเกอรท่ีทางโรงเรียนจัดให  
3. นักเรียนลางมือดวยเจลแอลกอฮอลท่ีจุดบริการ และสวมหนากากอนามัยตลอดการสอบ  
4. ในกรณีที่นักเรียนมีไขสูงหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก โรงเรียนจะ

แยกหองสอบใหโดยเฉพาะ 
5. ใหนักเรียนเตรียมน้ำดื่มมาในวันสอบดวย ทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหผู เขาสอบออกนอกหอง

จนกวาจะสอบวิชาสุดทายเรียบรอย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครูผูควบคุมหองสอบ 
6. ผูปกครองควรใหนักเรียนพกโทรศัพท เพื่อการติดตอกับผูปกครอง แตทางโรงเรียนจะไมอนุญาตให

นักเรียนใชในระหวางการสอบ 
7. เตรียมอุปกรณในการสอบ เชน ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ ท่ีเหลาดินสอ  
8. นักเรียนแตงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมเขาหองสอบ 
9. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณสนามสอบ  
10. ศึกษาแผนผังหองสอบใหละเอียด ตรวจสอบหองสอบกอนเขาสอบ 

 
 



๒๘ 
 

 
 
ขอปฏิบัติในการเขาสอบนักเรียนท่ีอาศัยอยูในประเทศเมียนมา 
   ใหนักเรียนเขากลุมสอบออนไลนนักเรียนฝงเมียนมา ม.1 ปการศึกษา 2565 เพื่อรับอีเมลและ
รหัสผานอีเมลท่ีทางแอดมินไดจัดทำไวใหกับนักเรียนเพ่ือใชในการเขาทดสอบระบบ โดยนักเรียนตองเขาทดสอบ
ระบบการเขาสอบในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30น. และเขาสอบตามตารางสอบในวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ.2565 โดยในการสอบเขาของนักเรียนตองมีอุปกรณพรอมในการสอบออนไลน คือ คอมพิวเตอร 
มือถือ แท็บแล็ต ไอแพด อยางนอย 2 อุปกรณ เพื่อปองกันการทุจริตของนักเรียน หากนักเรียนไมสามารถเขา
สอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนดได ทางโรงเรียนถือวานักเรียนสละสิทธิ์ ไมวาจะกรณีใด ๆ  
 

 
 
  



๒๙ 
 
ขอปฏิบัติในการเขาสอบนักเรียนท่ีกักตัวและนักเรียนติดโควิด 

1. ใหนักเรียนเขากลุมไลนกักตัว+โควิด ม.1 ปการศึกษา 2565 
2. นักเรียนตองสงแบบฟอรมขออนุญาตสอบออนไลน และสงใบขออนุญาตสอบออนไลน ภายในวันท่ี 23 

มีนาคม 2565 โดยการสรางอัลบั้ม เขียนชื่อ-สกุล เลขท่ีนั่งสอบ ใหเรียบรอย หากนักเรียนไมไดสง
แบบฟอรมขออนุญาตสอบออนไลนทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหสอบออนไลน  

3. นักเรียนตองเขาทดสอบระบบการเขาสอบในวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30น. และเขา
สอบตามตารางสอบในวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยในการสอบเขาของนักเรียนตองมีอุปกรณ
พรอมในการสอบออนไลน คือ คอมพิวเตอร มือถือ แท็บแล็ต ไอแพด อยางนอย 2 อุปกรณ เพ่ือ
ปองกันการทุจริตของนักเรียน หากนักเรียนไมสามารถเขาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนดได 
ทางโรงเรียนถือวานักเรียนสละสิทธิ์ ไมวาจะกรณีใด ๆ  
 

 
  



๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบบันทึกขออนุญาตสอบออนไลน 
ของนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (กรณีกักตัวและติดโควิด) 

 
เขียนท่ี................................................................ 

วันท่ี................................................................ 
 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 

 ขาพเจา (เด็กชาย, นาย, เด็กหญิง, นางสาว).............................................................................................. 
 

ไดสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เลขประจำตัวผูเขาสอบ  
ท้ังนี้ บุคคลท่ีสามารถรับรองขอมูล คือ ผูใหญบาน หรือกำนัน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูบาน (อสม.) 
โดยขาพเจาได  กักตัว/ติดโควิด ระหวางวันที่................... เดือน................................ พ.ศ.2565 ถึง

วันที่................... เดือน................................ พ.ศ.2565 ทำใหไมสามารถไปสอบคัดเลือกยังสนามสอบ                                                       
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรได จึงมีความประสงคขอรับการสอบออนไลน โดยจะปฏิบัติตนตามประกาศการ
สอบออนไลนของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรอยางเครงครัด  
 ขอรับรองวาเปนความจริง หากขอมูลนี้เปนเท็จทางโรงเรียนสามารถดำเนินการสละสิทธิ์ไดทุกกรณี 
 
ลงชื่อ.............................................................นักเรียน 
 (...........................................................) 
เบอรโทรศัพท.................................................... 

ลงชื่อ...........................................................ผูปกครอง
 (...........................................................) 
เบอรโทรศัพท.................................................... 

 
 

 
ขาพเจา............................................................................... ปฏิบัติหนาท่ี............................................................. 
ขอรับรองวา .......................................................................................... ไดเขารับการกักตัว/ติดโควิดจริง 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูรบัรอง 
               (...........................................................) 
      ตำแหนง.......................................................... 

 

        
 


