
  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร   
เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนปกติ ปการศึกษา ๒๕๖5 

........................................................ 
  
 ตามประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  เรื่อง การรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
หองเรียนปกติ ปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น 
 
 บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  และคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครสอบเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดังบัญชีรายละเอียด
แนบทายประกาศนี ้
 แผนการเรียนท่ีมีผูสมัครเกินจำนวน ไดแก  
  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – เทคโนโลย ี  จำนวน 72 คน 

2. แผนการเรียนภาษาตางประเทศ – ภาษาจีน   จำนวน 13 คน 
3. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ  จำนวน 84 คน 

  4. แผนการเรียนศิลปกรรม     จำนวน 11 คน 
  5. แผนการเรียนเทคโนโลยี      จำนวน   6 คน 
 6. แผนการเรียนพลศึกษา      จำนวน 14 คน 

7. แผนการเรียนเทคโนโลยีเกษตร     จำนวน 18 คน 
8. แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ    จำนวน 15 คน 

 ใหนักเรียนแผนการเรียนดังกลาว มาสอบในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2565 ท่ีโรงเรียนแมสายประสิทธิ์-
ศาสตร 
 
 แผนการเรียนท่ีมีผูสมัครไมเกินจำนวน ไดแก  

1. แผนการเรียนเตรยีมวิศวกรรม     จำนวน 15 คน 
2. แผนการเรียนภาษาตางประเทศ – ภาษาญี่ปุน   จำนวน   4 คน 

  3. แผนการเรียนภาษาตางประเทศ – ภาษาเกาหลี   จำนวน 10 คน 
4. แผนการเรียนอุตสาหกรรมศิลป     จำนวน   5 คน 
ใหนักเรียนมารับใบชำระคาเทอม เพื่อนำมาประกอบการมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนแมสายประสิทธิ์-

ศาสตร ณ อาคาร 2 หอง 214 โรงเรียนแมสายประสิทธิ ์ศาสตร ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
10.00-11.00 น. หากนักเรียนไมมาตามวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และหากนักเรียนไมจบ
การศึกษาภาคบังคับ ทางโรงเรียนจะไมมีการคืนเงินคาบำรุงการศึกษาทุกกรณี  
      
 
 
 
 



๒ 
 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  17  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายบุญเทพ พิศวง) 
ผูอำนวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 

  



๓ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – เทคโนโลยี 
หองสอบท่ี 1 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 711 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50200045 นาย หนอคำ ยอดเงิน แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

2 50200046 เด็กหญิง สุวัจน ี พวงแกว บานเวียงพาน  

3 50200047 นาย กฤษฎา เดนปรีชา ปยะพรพิทยา  

4 50200048 เด็กหญิง จิณัฐตา วันด ี ดรุณราษฎรวิทยา  

5 50200049 นาย บัณฑิต อินทะนะ บานเวียงพาน  

6 50200050 นางสาว พลอยไพลิน ซาวบุญตัน บานปายาง  

7 50200051 นางสาว อนันธิตา มหาไม บานปายาง  

8 50200052 นาย ศุภณัฐ ทองมี บานเวียงพาน  

9 50200053 นางสาว ศิริพร ใจด ี บานปาแดง  

10 50200054 นางสาว พิกุล หงษคำ บานปาแดง  

11 50200055 เด็กหญิง สโรชา บุญเปง บานสันถนน  

12 50200056 นางสาว พิมพลดา ติยะกวาง บานปาแดง  

13 50200057 เด็กหญิง กาญจนา ปวนปนตา บานเวียงพางคำ  

14 50200058 นางสาว พลอย ปะหลอง บานปาเหมือด  

15 50200059 นางสาว อังคณา หนานนวล แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

16 50200060 นางสาว ศิริวรรณ สุขใจ บานปาเหมือด  

17 50200061 นางสาว ลัดดา แกวชู บานปาเหมือด  

18 50200062 นางสาว จินลา ใจมา บานปาเหมือด  

19 50200063 นางสาว กชกร ทองเงิน บานสันถนน  

20 50200064 นางสาว ศรีฟอง แกวติ๊บ บานเวียงพาน  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
  
 
  



๔ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – เทคโนโลยี 
หองสอบท่ี 2 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 712 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50200065 นางสาว เอ้ือยจันทร สมศรี บานเวียงพาน  

2 50200066 นาย สุภชัย คำแกว บานเวียงพาน  

3 50200067 นาย บุญหลง จันทรลม บานเวียงพาน  

4 50200068 นางสาว นิดา ปญญา บานสันถนน  

5 50200069 นางสาว นุดี ปญญา บานสันถนน  

6 50200070 นางสาว กัญญาณัฐ จินดาหลวง บานสันถนน  

7 50200071 นางสาว ศรีนวล ฟองแกว บานเวียงพาน  

8 50200072 นางสาว วีรดา เชมือกู บานติสุข  

9 50200073 เด็กหญิง สุภาวด ี ชัยยะปะปง สุเหราบานไร  

10 50200074 เด็กหญิง นัชชา เบเชกู บานสันติสุข  

11 50200075 นางสาว เสาวณี ทองดี บานสันถนน  

12 50200076 เด็กหญิง ปวีณนุช หันทิพย เทิงวิทยาคม  

13 50200077 นางสาว ปภาวรินท เกษมะณี มัธยมวัดสิงห  

14 50200078 นางสาว ฟาติมะฮ แซหวัง บานเวียงพาน  

15 50200079 นางสาว วิภาวด ี ทองยอด บานปาเหมือด  

16 50200080 นาย อธิราช จงตรอง ดรุณราษฎรวิทยา  

17 50200081 นางสาว แจมจันทร ทองแสง บานปาเหมือด  

18 50200082 นางสาว ศุกรกานดา ประโลมรัมย แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

19 50200083 นางสาว ดวงดาว อุงแสง บานปาเหมือด  

20 50200084 นางสาว ชมพูนุช อภิวรรณ เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
  
 
  



๕ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – เทคโนโลยี 
หองสอบท่ี 3 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 713 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50200085 นางสาว ภัทรินญา วิทยธนะ ปยะพรพิทยา  

2 50200086 นางสาว จิราพัชร เกียงเกษร บานปาแดง  

3 50200087 นางสาว นพรัตน ทุงวงค บานปางหา  

4 50200088 นางสาว อพิชญา ชุมมงคล บานปางหา  

5 50200089 เด็กชาย อานัส แกวสีใส แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

6 50200090 เด็กหญิง กัลยกร บุญสิริมงคลกุล บานเทอดไทย  

7 50200091 เด็กหญิง เบญจพร ติ๊บประโชค เทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)  

8 50200092 นาย ภารุจ บุญนาค แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

9 50200093 นาย วิวัฒน วงคษา แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

10 50200094 เด็กหญิง รวิสรา เตมีศักดิ์ บานสันทราย  

11 50200095 เด็กหญิง ธนพร ชีวินวรกุล สันติคีรีวิทยาคม  

12 50200097 นางสาว พรกมล ติยะกวาง บานสันหลวง  

13 50200098 นางสาว วรัญญา รีอินทร บานสันหลวง  

14 50200099 นางสาว มนกานต กาศแกว สันหลวง  

15 50200100 นาย สินธพ ไวกูณฐบริรักษ บานเทอดไทย  

16 50200101 นาย สุธิศักดิ์ เลาล ี บานปาเหมือด  

17 50200102 นางสาว บัณฑิตา หม่ืนยอง บานสันถนน  

18 50200103 เด็กหญิง สุภาพร เพชรสกุ ปยะพรพิทยา  

19 50200104 นาย ทศพล บุญธรรม เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

20 50200105 นางสาว อภิชญา อินทะรังษี ปว  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
 
  



๖ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – เทคโนโลยี 
หองสอบท่ี 4 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 714 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50200106 นาย ศรายุทธ เนตรยอง บานสันถนน  

2 50200107 นาย ณัฐพร โคนทรงแสน บานสันหลวง  

3 50200109 นางสาว เนตรดาว อินตะขัด ปยะพรพิทยา  

4 50200110 นางสาว กานติมา คำปาแฝง บานสันทราย  

5 50200111 นางสาว นาซือ ฝงสวาง บานปายาง  

6 50200112 นาย จักรริน พรหมสวัสดิ ์ บานสันถนน  

7 50200113 นางสาว แทนชนก มหรัตนวิโรจน แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

8 50200114 นางสาว กัลยาพร นามใส แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

9 50200115 นางสาว ปนฑิตา วงคเตปน แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

10 50200116 เด็กหญิง รวิสรา จิตรใครครวญ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
  
  



๗ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนภาษาตางประเทศ – ภาษาจีน 
หองสอบท่ี 5 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 715 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50400034 นางสาว อำพร แซวู ดรุณราษฎรวิทยา  

2 50400035 นางสาว อาเตอะ เชอหม่ือ บานปายาง  

3 50400036 นาย ภาณุพันธ จาฟะกา บานปาเหมือด  

4 50400037 นางสาว อำพร เบเชกู แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

5 50400038 เด็กหญิง ศิริกุล มูลเมา ดรุณราษฎรวิทยา  

6 50400040 นางสาว ยุย ม่ันคง ปยะพรพิทยา  

7 50400041 นางสาว ธัญญาลักษณ มาเมือง บานสันทราย  

8 50400042 นาย พิทักษ เเซฝู บานเวียงพาน  

9 50400043 นาย บอย เชอหม่ือ บานปาเหมือด  

10 50400044 นางสาว วาสนา แซหลอ บานเทอดไทย  

11 50400045 นางสาว ทิพ บุญโน บานเวียงพาน  

12 50400046 เด็กชาย ฐาตินนท ประทังคำ กีฬาจังหวัดชลบุร ี  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
    
 

  



๘ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 
หองสอบท่ี 6 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 716 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50700025 เด็กชาย ทรงพร มะยมทอง บานเวียงพาน  

2 50700026 นาย เอกราช มาเยอะ เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

3 50700027 นางสาว อโณมา ชุติมา บานปายาง  

4 50700028 นางสาว สรสิชา อาดโถ บานปายาง  

5 50700029 นาย สันติพงษ ลครรำ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

6 50700030 นางสาว อรัญญา ศรีทอง ดรุณราษฎรวิทยา  

7 50700031 นางสาว กาญจนา อุคำ บานปายาง  

8 50700032 นางสาว ส ี นามอาย บานหวยไคร  

9 50700034 นางสาว ญาธิดา อินทรธรรม บานเวียงพาน  

10 50700035 นางสาว พลอย วรรณโณ บานเวียงพาน  

11 50700036 เด็กหญิง จิดาภา นามแสง บานเวียงพาน  

12 50700037 เด็กหญิง โชติกา ปกิคา แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

13 50700038 เด็กชาย ผลิตโชค พรหมพงษ มัธยมวัดสิงห  

14 50700039 นาย ภควา ชัยเครือคำ แมสายประสิทธิศ์าสตร  

15 50700040 นาย ทยากร วิราชะ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

16 50700041 นางสาว ศศิธร กันทะถ้ำ แมจันวิทยาคม  

17 50700042 นางสาว พัชราภรณ แสงศรีจันทร เเมสายประสิทธิ่ศาสตร  

18 50700043 นางสาว สิริพัฒน แสงยงค บานเวียงพาน  

19 50700044 นางสาว สายสุนีย ชัยยนต บานสันทราย  

20 50700045 นางสาว อธิกา ไทยใหญ บานสันทราย  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
  
 
  



๙ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 
หองสอบท่ี 7 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 717 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50700046 เด็กชาย วรเมธ สิทธิมล แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

2 50700047 นาย กำพล สุริพันธ บานปายาง  

3 50700048 นางสาว พิมอร รัตนาวรรณด ี บานเวียงพาน  

4 50700049 นางสาว จันทรนวล ไชยวงค บานเวียงพาน  

5 50700050 เด็กหญิง มัลลิกา บุญธิมา ดรุณราษฎรวิทยา  

6 50700051 เด็กชาย วีรัตน อินคำ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

7 50700052 นางสาว โสภา เจริญศร ี บานสันทราย  

8 50700053 นาย อโนชา พรหมขัติแกว บานปายาง  

9 50700054 เด็กชาย โกเมน ชาติวงษ บานเวียงพาน  

10 50700055 นางสาว พิมพมาดา โกดี 
ราชประชานุเคราะห 15  
(เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) 

 

11 50700056 นางสาว มลฤดี ตะตองใจ บานปางหา  

12 50700057 นาย ระพีเพชร คำเงิน บานปายาง  

13 50700058 นางสาว วรพรรณ เตสุภา บานสันทราย  

14 50700059 เด็กชาย อิทธิเชษฐ วงษะดี ปยะพรพิทยา  

15 50700060 นาย ปติกร จันทรธิดากุล ปยะพรพิทยา  

16 50700061 นางสาว กนิษฐา หลูรุงเรืองภัคดี แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

17 50700062 นาย วันชัย วงคใหญ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

18 50700063 เด็กหญิง นัยญาเรตร สุขสำราญ ดรุณราษฎรวิทยา  

19 50700064 นาย จักรกฤษณ บุญมี บานสันทราย  

20 50700065 นาย สิทธิศักดิ์ นุมเจริญ ปทุมคงคา  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
    
  



๑๐ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 
หองสอบท่ี 8 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 718 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50700066 นาย สิทธิพงศ โคตรดก คริสเตียนไพศาสตร  

2 50700067 นางสาว รัศมี อวยยื่อ บานเทอดไทย  

3 50700068 นางสาว ณิชารีย ลายคำหลา บานเทอดไทย  

4 50700069 นางสาว ณิชารีย ลายคำหลา บานเทอดไทย  

5 50700070 นาย พีรภาส ปุณณเมธ บานปายาง  

6 50700071 นางสาว แสงคำ กานบุญ บานเวียงพาน  

7 50700072 นางสาว ปณฑิตา หงษคำ บานสัััััันทราบ  

8 50700073 นางสาว ธิดาภรณ แซจาง บานปายาง  

9 50700074 นางสาว ทิพธัญญา มงคลคลี แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

10 50700075 นาย ธนวัฒน กุลกรชนะไชย หวยน้ำขุนวิทยา  

11 50700076 นางสาว สุกัญญา กรรมสิทธิ ์ บานสันหลวง  

12 50700077 นาย ธนกร แสงคำ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

13 50700079 นางสาว เกวลิน อินกองงาม บานสันทราย  

14 50700080 นาย ภูมิพัฒน ชีพนุรัตน บานปายาง  

15 50700081 นาย วรินทร จันตะคาด แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

16 50700082 นาย ธนวัฒน กุลกรชนะไชย หวยน้ำขุนวิทยา  

17 50700083 นางสาว เสารคำ คำเเสง บานสันถนน  

18 50700084 นางสาว จิราพร ลอแกว บานปายาง  

19 50700085 นาย บอล เปยวจ ี บานสันทราย  

20 50700086 นาย ภรัณยู ตระกูลม่ังมีดี แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
  
  



๑๑ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 
หองสอบท่ี 9 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 722 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50700088 นาย ธนากร อรุณพาณิชย เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

2 50700089 นาย วีรภัทร อุตสาห เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

3 50700090 นางสาว ชนัญชิดา บุตรแกว แมสายประสิทธิ๋ศาสตร  

4 50700091 นางสาว วาฑิติยา โอ ปยะพรพิทยา  

5 50700092 นางสาว จันทกานต มะปราง บานสันทราย  

6 50700093 นางสาว ชัญญาพัชญ มังคลาด ปยะพรพิทยา  

7 50700094 นางสาว พรรณราย บุญมี ปยะพรพิทยา  

8 50700095 นาย นที หลวงบุญ บานปายาง  

9 50700096 นาย พีรพัฒน วรรธนานันต บานปาเหมือด  

10 50700097 นาย ธัญพิสิษฐ อุนแกว แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

11 50700098 เด็กชาย เศรษฐธร วนาพิทยาชัยวงศ ดรุณราษฎรวิทยา  

12 50700099 นาย ธนวัฒน วิชา บานสันถนน  

13 50700100 เด็กหญิง สุภัทรา คำเงิน ปยะพรพิทยา  

14 50700101 นาย ณัฐพล คำหลาทราย บานสันถนน  

15 50700102 เด็กชาย อภิชาต ิ จายคำ บานปาเหมือด  

16 50700103 เด็กหญิง ธันวา มาเยอะกู บานรวมใจ  

17 50700104 เด็กหญิง กชกร เจริญกุล แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

18 50700105 เด็กหญิง ธิติกานต ตะทา บานเวียงพาน  

19 50700106 นาย พีรวิชญ นามแกว แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

20 50700107 นางสาว วิชุดา แซหลี แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

21 50700108 นาย อภิมุข กุศลศรี แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

22 50700109 เด็กชาย ปฏิภาน ชื่นปรีชากุล แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
  
  



๑๒ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนศิลปกรรม 
หองสอบท่ี 10 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 723 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50800008 นางสาว อ่ัมเพชร ดวงแกว บานเวียงพาน  

2 50800009 นางสาว สมฤดี คำแป บานปายาง  

3 50800010 นางสาว จิราพร พลศรี ดรุณราษฎรวิทยา  

4 50800011 นาย นาว ี ฮูเซ็น บานเวียงพาน  

5 50800012 นาย คิมหันต วงศาฟู แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

6 50800013 นางสาว ปภาวรินท ไชยคำ แมทาวิทยาคม  

7 50800014 นางสาว ปาริชาด เรือนคำ บานสันถนน  

8 50800015 นาย ชวลิต พิชญเมธี ดรุณราษฎรวิทยา  

9 50800016 นางสาว พรทิพย วงษษา ดรุณราษฎรวิทยา  

10 50800017 นาย วชิระวิช ภีระบรรณ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

11 50800018 นางสาว กนิษฐา นอยตาล แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
 
  



๑๓ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนเทคโนโลยี 
หองสอบท่ี 11 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 724 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50900010 นาย พีรณัฐ พรหมเสนใจ ปรินสรอยแยลสวิทยาลยั  

2 50900011 นาย ธันยธรณ ตาตุนเเกว เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

3 50900012 เด็กหญิง ณัชชา สุขใส แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

4 50900013 เด็กชาย วรวิศ เข่ือนเพชร ดรุณราษฎรวิทยา  

5 50900014 เด็กชาย ศิริราช ศรีธิวรรณ เชียงแสนวิทยาคม  

6 50900015 เด็กชาย ชิณณวรรชน นันทชัย แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
     
 
  



๑๔ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนพลศึกษา 
หองสอบท่ี 12 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 725 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 51000013 นางสาว ปรางทิพย สอาด บานหวยไคร  

2 51000014 นาย วิศรุต ราวิชัย บานหวยไคร  

3 51000015 นาย อภิสิทธิ์ แสงจันทร แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

4 51000016 นาย จิรัชชานนท กันแกว แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

5 51000017 นาย รพีพัฒน คงธนพิเศษ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

6 51000018 นาย ธีรศักดิ์ ยี่แสง ดรุณราษฎรวิทยา  

7 51000019 นาย เมธ ี วรรณะวงศ บานปางหา  

8 51000020 เด็กหญิง กุลภัสสรณ พันธพลากร แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

9 51000021 นาย ปญญาโชต ิ สายวัน แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

10 51000022 เด็กชาย ธนกร จันคำ ดรุณราษฎรวิทยา  

11 51000023 นาย ธงชัย แซตั้ง แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

12 51000024 เด็กหญิง เหมือนฝน คำจาม แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

13 51000025 นาย ณรงคเดช ทำใจ บานเวียงพาน  

14 51000026 เด็กชาย เพชรสุวรรณ สุทธิ ดรุณราษฎรวิทยา  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนเทคโนโลยีเกษตร 
หองสอบท่ี 13 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 726 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 51100005 นาย ชาติชาย นามมุง แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

2 51100006 นาย นันทิวัฒน จิวเดช แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

3 51100007 เด็กชาย พงศภัค พันธทอง แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

4 51100008 เด็กชาย ชวลิต สุธรรม แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

5 51100009 นาย ปรเมศวร ชุมเย็น แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

6 51100010 นาย นักปรัชญ พรหมณะ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

7 51100011 เด็กชาย รชพล มานพ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

8 51100012 เด็กหญิง พัชราพร จันตะคาด แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

9 51100013 นางสาว สุพรรณี เสารเเกว แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

10 51100014 นาย ณัฐพล ศรีสุดา แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

11 51100015 นาย ชยังกูร เกียรติวัฒน กศน.อำเภอแมสาย  

12 51100016 เด็กชาย ปยากร ตวงวิทยากุล ปยะพรพิทยา  

13 51100017 นาย นคร เเสงจันทร บานจอง  

14 51100018 นาย ธนกฤต ปวงคำ บานสันหลวง  

15 51100019 นางสาว ชมพูนุช เชาวแลน สองวิทยาคม  

16 51100020 นาย ชนะโชติ นาคำ บานสันหลวง  

17 51100021 เด็กหญิง ปยพร พินิจสุขสม บานรวมใจ  

18 51100022 นาย อาทิตย นามอ่ิน แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ 
หองสอบท่ี 14 สถานท่ีสอบ อาคาร 7 หอง 727 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 51200008 นาย พีระภัทร เมืองชาง แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

2 51200009 นาย วีรภพ อางี บานปายาง  

3 51200010 นาย ทวีศักดิ์ อุนแกว แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

4 51200011 นางสาว ศุภิสรา สายทอง บานเวียงพาน  

5 51200012 นางสาว เพ็ญศรี นามยี ่ บานเวียงพาน  

6 51200013 นางสาว จิดาภา ไชยวงค แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

7 51200014 นาย โอม ชุมภูทิพย แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

8 51200015 นางสาว วาสนา เเซลี เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

9 51200016 นาย ณัฐพล นวลตา แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

10 51200017 นาย เอกลักษณ บุญส ี บานปายาง  

11 51200018 นางสาว พิชญา กันทะ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

12 51200019 นางสาว เก๋ียงคำ ศรีสม บานสันหลวง  

13 51200020 นางสาว ไผ บุญมา บานปายาง  

14 51200021 นาย กิตติศักดิ์ ซันด ี บานปายาง  

15 51200022 นาย ภัควัธ ศรีบุญเรือง เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  
    2. ใหนักเรียนมาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไมเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 
 
  



๑๗ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนเตรียมวิศวกรรม 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50100009 นาย รัฐภูมิ สุวรรณวงค ปยะพรพิทยา  

2 50100010 นาย ปรนันท วิยะพราว แมสายประสิทธื์ศาสตร  

3 50100011 นาย วรภพ ยั่งยืน แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

4 50100012 เด็กชาย ลภัส ชินเจริญสุข แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

5 50100013 นาย ศักดิ์สกุล ลูนปน แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

6 50100014 นาย นพรัตน จะแหม แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

7 50100015 เด็กชาย ธนวัฒน อินตะวงค เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

8 50100016 เด็กชาย ชวนากร ปญญาคำ เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

9 50100017 นางสาว จิราพัชร เกียงเกษร บานปาเเดง  

10 50100018 นางสาว อนงคนารถ คองแคว ดรุณราษฎรวิทยา  

11 50100019 นางสาว จันทรดี อินวงค บานปาเเดง  

12 50100020 นาย ไซร ในยอด บานปาเหมือด  

13 50100021 เด็กชาย ธันวา สายเมืองใจ บานสันถนน  

14 50100022 นางสาว รัตติยา ตะมอญ บานปาเเดง  

15 50100023 นาย ศรัญู งามยอด เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  

   2. ใหนักเรียนมารับใบชำระคาเทอม เพื่อนำมาประกอบการมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนแมสาย-
ประสิทธิ์ศาสตร ณ อาคาร 2 หอง 214 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ในวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
10.00-11.00 น. หากนักเรียนไมมาตามวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และหากนักเรียนไมจบ
การศึกษาภาคบังคับ ทางโรงเรียนจะไมมีการคืนเงินคาบำรุงการศึกษาทุกกรณี  
 
  



๑๘ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนภาษาตางประเทศ – ภาษาญ่ีปุน 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50500012 นาย โฆษิต จายลือ ดรุณราษฎรวิทยา  

2 50500013 นาย พงษกร จับใจนาย ดรุณราษฎรวิทยา  

3 50500014 นาย ชินวัตน ปญญานนท ดรุณราษฎรวิทยา  

4 50500015 นาย รัฐนันท เบเช เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  

   2. ใหนักเรียนมารับใบชำระคาเทอม เพื่อนำมาประกอบการมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนแมสาย-
ประสิทธิ์ศาสตร ณ อาคาร 2 หอง 214 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
10.00-11.00 น. หากนักเรียนไมมาตามวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และหากนักเรียนไมจบ
การศึกษาภาคบังคับ ทางโรงเรียนจะไมมีการคืนเงินคาบำรุงการศึกษาทุกกรณี  
  



๑๙ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนภาษาตางประเทศ – ภาษาเกาหลี 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50600007 นางสาว พัชรินทร วงอิน บานปายาง  

2 50600009 นางสาว ปนิชาต ิ เมอแล บานเวียงพาน  

3 50600010 นางสาว อริษา นามมุง แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

4 50600011 นางสาว นฤมล ตระกุลเมฆา ดรุณราษฎรวิทยา  

5 50600012 นางสาว ธัญชนก ธรรมชัย นารีรัตนจังหวัดแพร  

6 50600013 นางสาว ราติฟา มะทะมัด แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

7 50600014 นางสาว จารุวรรณ กุเลา แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

8 50600015 นางสาว วันเพ็ญ ปอแฉ ราชประชานุเคราะห39  

9 50600016 นางสาว กมลวรรณ คำปาแฝง แมจันวิทยาคม  

10 50600017 นาย วรัญู แซฟุง แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  

   2. ใหนักเรียนมารับใบชำระคาเทอม เพื่อนำมาประกอบการมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนแมสาย-
ประสิทธิ์ศาสตร ณ อาคาร 2 หอง 214 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
10.00-11.00 น. หากนักเรียนไมมาตามวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และหากนักเรียนไมจบ
การศึกษาภาคบังคับ ทางโรงเรียนจะไมมีการคืนเงินคาบำรุงการศึกษาทุกกรณี  
 
 
 
  



๒๐ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 
แผนการเรียนอุตสาหกรรมศิลป  
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 51300009 เด็กชาย สุพัตชัย ตัน แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

2 51300010 นาย อติการณ คำแป แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

3 51300011 นาย ธนากร ใจการ เเมสายประสิทธิ์ศาสตร  

4 51300012 นาย ทินกร วันด ี แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

5 51300013 นางสาว จิระนันท ปารีเสน บานสันหลวง  

 
หมายเหตุ 1. การแบงแผนการเรียนจะยึดตามแผนการเรียนท่ีเลือกอันดับท่ี 1  

   2. ใหนักเรียนมารับใบชำระคาเทอม เพื่อนำมาประกอบการมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนแมสาย-
ประสิทธิ์ศาสตร ณ อาคาร 2 หอง 214 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
10.00-11.00 น. หากนักเรียนไมมาตามวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และหากนักเรียนไมจบ
การศึกษาภาคบังคับ ทางโรงเรียนจะไมมีการคืนเงินคาบำรุงการศึกษาทุกกรณี  
  



๒๑ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 

หองสอบออนไลน นักเรียนท่ีอาศัยอยูในประเทศเมียนมา  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – เทคโนโลยี 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50200096* เด็กหญิง ณัฐณิชา พรมสุนทา แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

2 50200108* เด็กหญิง กัญญารัตน ภักดี แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 
หองสอบออนไลน นักเรียนท่ีอาศัยอยูในประเทศเมียนมา  
แผนการเรียนภาษาตางประเทศ – ภาษาจีน 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50400039* นางสาว นวลฉว ี คำเมือง ดรุณราษฎรวิทยา  

 
หองสอบออนไลน นักเรียนท่ีอาศัยอยูในประเทศเมียนมา  
แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 50700078* นาย พงษศักดิ์ ปญญา แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

2 50700087* นางสาว ไพรินทร หงษคำ แมสายประสิทธิ์ศาสตร  

 

 
 

  ใหนักเรียนเขากลุมสอบออนไลนนักเรียนฝงเมียนมา ม.4 ปการศึกษา 2565 เพ่ือรับอีเมลและรหัสผาน
อีเมลที่ทางแอดมินไดจัดทำไวใหกับนักเรียนเพื่อใชในการเขาทดสอบระบบ โดยนักเรียนตองเขาทดสอบระบบ
การเขาสอบในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30น. และเขาสอบตามตารางสอบในวันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ.2565 โดยในการสอบเขาของนักเรียนตองมีอุปกรณพรอมในการสอบออนไลน คือ คอมพิวเตอร มือถือ 
แท็บแล็ต ไอแพด อยางนอย 2 อุปกรณ เพื่อปองกันการทุจริตของนักเรียน หากนักเรียนไมสามารถเขาสอบ
ตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนดได ทางโรงเรียนถือวานักเรียนสละสิทธิ์ ไมวาจะกรณีใด ๆ  



๒๒ 
 
 

ตารางสอบ 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-เทคโนโลยี 
วันอาทิตย  ท่ี  27  มีนาคม 2565  

เวลา รายวิชา เวลาสอบ 
08.30-09.10 สังคมศึกษา 40 นาที 
09.10-09.50 ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
09.50-10.50 คณิตศาสตร 60 นาที 
10.50-11.30 ภาษาไทย 40 นาที 
11.30-12.30 วิทยาศาสตร 60 นาที 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
แผนภาษาตางประเทศ-ภาษาจีน 

วันอาทิตย  ท่ี  27  มีนาคม 2565 
เวลา รายวิชา เวลาสอบ 

08.30-09.10 สังคมศึกษา 40 นาที 
09.10-09.50 ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
09.50-10.30 ภาษาไทย 40 นาที 
10.30-11.30 ภาษาจีน 60 นาที 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

แผนภาษาไทย-สังคม-ภาษาอังกฤษ, 
ศิลปกรรม-เทคโนโลยี-พลศึกษา, เทคโนโลยีเกษตร, อาหารและโภชนาการ 

วันอาทิตย  ท่ี  27  มีนาคม 2565 
เวลา รายวิชา เวลาสอบ 

08.30-09.10 สังคมศึกษา 40 นาที 
09.10-09.50 ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
09.50-10.30 ภาษาไทย 40 นาที 

 
 
 
  



๒๓ 
 
 
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 

 

 
 
ขอปฏิบัติในการเขาสอบนักเรียนท่ีอาศัยอยูในประเทศเมียนมา 
  ใหนักเรียนเขากลุมสอบออนไลนนักเรียนฝงเมียนมา ม.4 ปการศึกษา 2565 เพื่อรับอีเมลและ
รหัสผานอีเมลท่ีทางแอดมินไดจัดทำไวใหกับนักเรียนเพ่ือใชในการเขาทดสอบระบบ โดยนักเรียนตองเขาทดสอบ
ระบบการเขาสอบในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30น. และเขาสอบตามตารางสอบในวันที่ 27 
มีนาคม พ.ศ.2565 โดยในการสอบเขาของนักเรียนตองมีอุปกรณพรอมในการสอบออนไลน คือ คอมพิวเตอร 
มือถือ แท็บแล็ต ไอแพด อยางนอย 2 อุปกรณ เพื่อปองกันการทุจริตของนักเรียน หากนักเรียนไมสามารถเขา
สอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนดได ทางโรงเรียนถือวานักเรียนสละสิทธิ์ ไมวาจะกรณีใด ๆ 
 



๒๔ 
 
 
ขอปฏิบัติในการเขาสอบนักเรียนท่ีกักตัวและนักเรียนติดโควิด 

1. ใหนักเรียนเขากลุมไลนกักตัว+โควิด ม.4 ปการศึกษา 2565 
2. นักเรียนตองสงแบบฟอรมขออนุญาตสอบออนไลน และสงใบขออนุญาตสอบออนไลน ภายในวันท่ี 24 

มีนาคม 2565 โดยการสรางอัลบั้ม เขียนชื่อ-สกุล เลขท่ีนั่งสอบ ใหเรียบรอย หากนักเรียนไมไดสง
แบบฟอรมขออนุญาตสอบออนไลนทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหสอบออนไลน  

3. นักเรียนตองเขาทดสอบระบบการเขาสอบในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30น. และเขา
สอบตามตารางสอบในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยในการสอบเขาของนักเรียนตองมีอุปกรณ
พรอมในการสอบออนไลน คือ คอมพิวเตอร มือถือ แท็บแล็ต ไอแพด อยางนอย 2 อุปกรณ เพ่ือ
ปองกันการทุจริตของนักเรียน หากนักเรียนไมสามารถเขาสอบตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนดได 
ทางโรงเรียนถือวานักเรียนสละสิทธิ์ ไมวาจะกรณีใด ๆ  
 

 
 

 

 

  



๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบบันทึกขออนุญาตสอบออนไลน 
ของนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (กรณีกักตัวและติดโควิด) 

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

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

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 

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

ไดสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 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.......................................................... 

 
 
  

        
 



๒๖ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-เทคโนโลยี 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25327 นางสาว สุวรรณา วงคคำ มปศ. ชางเผือก 

2 25632 นางสาว ศิริลักษณ นามแสง มปศ. ชางเผือก 

3 25555 เด็กหญิง มนัสนันท สายทอง มปศ. ชางเผือก 

4 25578 เด็กหญิง มนปริยา ติยะกวาง มปศ. ชางเผือก 

5 25579 เด็กหญิง กัญญารัตน กันทะลัน มปศ. ชางเผือก 

6 25586 เด็กหญิง ติณาพร ชัยสอน มปศ. ชางเผือก 

7 25583 นางสาว วิลัยทิพย ดวงใจ มปศ. ชางเผือก 

8 25540 เด็กหญิง พิชชากร เพ็ญยะสิทธิ ์ มปศ. ชางเผือก 

9 25558 นางสาว วิยาดา สุทธิ มปศ. ชางเผือก 

10 25941 เด็กหญิง นาง คำจันทร มปศ. ชางเผือก 

11 25576 เด็กชาย กิตติรัตน ลิ้มมงคลไชย มปศ. ชางเผือก 

12 25599 เด็กหญิง อาม นามแสง มปศ. ชางเผือก 

13 25613 นางสาว สุนิชา วงศทอง มปศ. ชางเผือก 

14 25589 เด็กหญิง ปาณิศา กันทะวงค มปศ. ชางเผือก 

15 25591 เด็กหญิง ญาดา นามหลวง มปศ. ชางเผือก 

16 25595 เด็กหญิง ปญญาพร คงไว มปศ. ชางเผือก 

17 25631 เด็กหญิง รัตนวด ี อุตมา มปศ. ชางเผือก 

18 25895 นางสาว จันจิรา อุนแปง มปศ. ชางเผือก 

19 25521 เด็กชาย นรวิชญ สัจจเขต มปศ. ชางเผือก 

20 25366 เด็กหญิง จิรัชญา โกดออน มปศ. ชางเผือก 

21 25936 นางสาว จิรนชุ ไตทอน มปศ. ชางเผือก 

22 25601 เด็กหญิง ปวีณา นามไทย มปศ. ชางเผือก 

23 25575 เด็กหญิง อู กันทะวงศ มปศ. ชางเผือก 

24 25588 เด็กหญิง ชนากานต หงษคำ มปศ. ชางเผือก 

25 25547 เด็กหญิง วรัญภรณ แกวแสง มปศ. เรียนดี 

26 25594 เด็กชาย รภีพันธ นามจันทร มปศ. เรียนด ี

27 25596 นาย ภัทรพงศ อานามนารถ มปศ. เรียนดี 



๒๗ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

28 25898 เด็กหญิง โซเปยยะ อิสลาม มปศ. เรียนด ี

29 25917 นาย ณัฐภัทร แซช ู มปศ. เรียนดี 

30 25561 นางสาว คำแกว แสงเจริญ มปศ. โควตา 

31 26014 เด็กหญิง กุลวรางค อินพลอย มปศ. โควตา 

32 25533 เด็กหญิง นภัสกร ศรีเสาวรัก มปศ. โควตา 

33 25562 นาย ปติพัฒน จันทรทอง มปศ. โควตา 

34 25572 เด็กชาย กิตติชัย วงคแสนดี มปศ. โควตา 

35 25993 เด็กชาย จิ้งเหวย เติ้ว มปศ. โควตา 

36 25827 นางสาว แรม นามเมือง มปศ. โควตา 

37 25593 นางสาว สุกันยา ยอดดำเนิน มปศ. โควตา 

38 25817 นางสาว ชนภัทร อุดยอด มปศ. โควตา 

39 25538 นางสาว พรรวษา ญาวัลย มปศ. โควตา 

40 25565 นางสาว มนตรา นัยพีโชบล มปศ. โควตา 

41 25792 นางสาว อรวรา แสงดี มปศ. โควตา 

42 25602 นางสาว ไอยรินทร ธรรมแสน มปศ. โควตา 

43 25734 เด็กหญิง กัลยากร คำเงิน มปศ. โควตา 

44 25951 นางสาว อรทัย นามคำ มปศ. โควตา 

45 25544 นางสาว ภิรัณญา ยาวิชัย มปศ. โควตา 

46 25633 นางสาว พลอยมณี แสงบุญ มปศ. โควตา 

47 25856 นางสาว จิรนนัท กันแกว มปศ. โควตา 

48 25582 เด็กหญิง ณัฐชา แซปง มปศ. โควตา 

49 25894 นางสาว เกษรินทร อุนฮิน มปศ. โควตา 

50 25551 เด็กหญิง แสงดาว แซยาง มปศ. โควตา 

51 25546 เด็กหญิง เมธาว ี ดวงทะนา มปศ. โควตา 

52 25870 นางสาว เสาวลักษณ ใจมุข มปศ. โควตา 

53 25543 เด็กหญิง ภัทชนิกา ไชยชนะ มปศ. โควตา 

54 25536 นางสาว ปราณี แซลี ้ มปศ. โควตา 

55 25550 เด็กหญิง สุภาภรณ ศรีวิชัย มปศ. โควตา 

56 25566 นาย รัฐภูมิ เมฆราช มปศ. โควตา 

57 25545 นางสาว มดตะนอย คำปลง มปศ. โควตา 

58 25699 เด็กหญิง ฐิติพัฒน เชื้อเมืองพาน มปศ. โควตา 



๒๘ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

59 26007 เด็กชาย ชาญชัย สุภาคำ มปศ. โควตา 

60 25635 เด็กหญิง พัชรา เชอหม่ือ มปศ. โควตา 

61 25300 เด็กชาย ณัฐศักดิ์ แซผง มปศ. โควตา 

62 25719 เด็กชาย ธนภูมิ เชียงรุง มปศ. โควตา 

63 25334 เด็กชาย พันธกร วิชญากุล มปศ. โควตา 

64 25524 เด็กชาย ภูร ี จันทรเทพ มปศ. โควตา 

65 25548 นางสาว ศิริวิมล นันเมือง มปศ. โควตา 

66 25308 นาย เอกภพ ปญญา มปศ. โควตา 

67 25299 เด็กชาย ธนกร แซล ี มปศ. โควตา 

68 25537 นางสาว พรทิพย จอมสลี มปศ. โควตา 

69 25305 เด็กชาย พงศกร แสนสม มปศ. โควตา 

70 25297 เด็กชาย ณัฐพล สายปญญา มปศ. โควตา 

 
 
 
  



๒๙ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียน เตรียมวิศวะ 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25645 เด็กชาย ฐิติกร เฉิน มปศ. เรียนดี 

2 25553 เด็กหญิง อชิรญา มโนตา มปศ. โควตา 

3 25302 นาย ปภินวิทย ธนกิตติ์ทวีสิน มปศ. โควตา 

4 25343 นางสาว นิชาภา โชติทิวัตถชูเดช มปศ. โควตา 

5 25535 นางสาว ปราณปรญีา ทาตุการ มปศ. โควตา 

6 25542 นางสาว ไพลิน ขันธรรม มปศ. โควตา 

7 25534 นางสาว ปทิตตา บรรเลงกาศ มปศ. โควตา 

8 26011 เด็กชาย สงา อยางประเสริฐ มปศ. โควตา 

 
 
 

 
  



๓๐ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 
นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25560 เด็กหญิง แทน ศรีจันทร มปศ. ชางเผือก 

2 25340 นางสาว จิรัชยา พรสกุลไพศาล มปศ. ชางเผือก 

3 25927 เด็กชาย วีรภัทร กวางเดินดง มปศ. ชางเผือก 

4 25869 นางสาว สุจิตรา กอใจ มปศ. ชางเผือก 

5 25885 นาย รัฐภูมิ นาทะสัน มปศ. เรียนดี 

6 25863 เด็กหญิง ปยวด ี ดวงจนิตา มปศ. โควตา 

7 25944 เด็กหญิง พิมพวิมล ปนอินทร มปศ. โควตา 

8 25938 นางสาว ญาณภัทร กฤษณา มปศ. โควตา 

9 25549 เด็กหญิง สิริยากร ศรีวิชัย มปศ. โควตา 

10 25785 นางสาว พีรนันท ขวัญจิตร มปศ. โควตา 

11 25338 นางสาว กัญจนพร พิริยะวงควรรณ มปศ. โควตา 

12 25823 เด็กหญิง ปนัดดา อินทวิเศษ มปศ. โควตา 

13 25883 นาย พุฒิพงศ ชัยนาค มปศ. โควตา 

14 25637 เด็กหญิง สุภาพร สิทธิวงส ี มปศ. โควตา 

15 25836 เด็กชาย ชาณุวัตร มะโนวรรณ มปศ. โควตา 

16 25581 เด็กชาย เฉลิมพล จาสิงหคำ มปศ. โควตา 

17 25781 นางสาว นะดา แซวั่ง มปศ. โควตา 

18 25787 เด็กหญิง รุงนภา แจมใส มปศ. โควตา 

19 25904 นางสาว พิชญธิดา ยิ้มสุข มปศ. โควตา 

20 25789 เด็กหญิง สิริพร นันทา มปศ. โควตา 

21 25539 เด็กหญิง พราวพินิษฐ ใจแสง มปศ. โควตา 

22 25800 เด็กชาย นภสินธุ ไชยรรณ มปศ. โควตา 

23 25376 เด็กหญิง สุภาพร นามแกว มปศ. โควตา 

24 25622 เด็กหญิง นุสรา อินกองงาม มปศ. โควตา 

25 25950 เด็กหญิง หลานวล คำแสง มปศ. โควตา 

26 25519 นาย ณัฐวุฒ ิ ฉัตรวรกูล มปศ. โควตา 

27 25605 นาย บุญทิพย วงคคำ มปศ. โควตา 



๓๑ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

28 25341 เด็กหญิง ณัชชา แซมา มปศ. โควตา 

29 25655 นางสาว จิราพร จันทรคำ มปศ. โควตา 

30 25783 นางสาว ใบตอง มาเยอะ มปศ. โควตา 

31 25786 เด็กหญิง ภัทรพร กิตติธนะศักดิ์ มปศ. โควตา 

32 25775 นางสาว คิดติมา ไกซิง มปศ. โควตา 

33 26005 นาย กรวุฒิ จันสวยดี มปศ. โควตา 

34 26008 เด็กชาย ญาณัทปกร พูลสวัสดิ์ มปศ. โควตา 

35 25587 นางสาว กัญญาพร แสงวงค มปศ. โควตา 

36 25571 เด็กชาย กิตติทัต ขระสูงเนิน มปศ. โควตา 

37 25858 นางสาว โชติกา คำภีระ มปศ. โควตา 

38 25868 นางสาว ศรัญญา กันใจ มปศ. โควตา 

 
 

  



๓๒ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25580 นางสาว วิลาวัลย นำยี่หลง มปศ. ชางเผือก 

2 25624 เด็กหญิง กัลยา แซหวัง มปศ. ชางเผือก 

3 25897 นางสาว ชมพู ดวงแกว มปศ. ชางเผือก 

4 25612 นางสาว ศศิญา หงษอิน มปศ. ชางเผือก 

5 25584 เด็กหญิง น้ำผึ้ง นามเถา มปศ. ชางเผือก 

6 25615 เด็กหญิง จันทิมา คำดี มปศ. ชางเผือก 

7 26783 เด็กหญิง นรศิรา เยอหม่ือ มปศ. ชางเผือก 

8 25700 เด็กหญิง เตรียมขวัญ สุนาล ี มปศ. ชางเผือก 

9 25603 นางสาว นิภาพร สุโขทัย มปศ. เรียนด ี

10 25564 นาย วันชัย แซหลิว มปศ. โควตา 

11 25704 เด็กหญิง พัชรา ธรรมมา มปศ. โควตา 

12 25712 เด็กหญิง อรปรียา หม่ืนแสง มปศ. โควตา 

13 25901 นางสาว นัยนา ชินวงษเกตุ มปศ. โควตา 

14 25347 เด็กหญิง พริมา อินทรานุปกรณ มปศ. โควตา 

15 25826 เด็กหญิง ภัทราวด ี เเซจิว มปศ. โควตา 

16 25620 เด็กหญิง สุจิรา คำลือวงค มปศ. โควตา 

17 25618 นางสาว พิมพชนก ซอนนอก มปศ. โควตา 

18 25813 นางสาว กฤตชญา ชัยอนันต มปศ. โควตา 

19 25684 นาย ภคิน สุขขีสาร มปศ. โควตา 

20 25708 เด็กหญิง วารุณี แซลี ้ มปศ. โควตา 

21 25337 นางสาว กนกวรรณ เเซลี มปศ. โควตา 

22 25574 นางสาว ปารมี แสงทอง มปศ. โควตา 

23 25818 นางสาว โชติกา - มปศ. โควตา 

24 25664 นางสาว ศุภักษร รัตนชัย มปศ. โควตา 

25 25902 นางสาว บูหลา มาเยอะ มปศ. โควตา 

26 25342 นางสาว นาดา พนมธัญลักษณ มปศ. โควตา 

27 25619 นางสาว สุพิชชา เชอหมือ มปศ. โควตา 



๓๓ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

28 25820 นางสาว ทิพยนลิน เอ่ียมสอาด มปศ. โควตา 

29 
25997 เด็กชาย 

ฮาบีบุญ
เลาะฮ 

แซมา มปศ. โควตา 

30 25413 นางสาว จิตรลดา แซหลี มปศ. โควตา 

31 25353 เด็กหญิง สุประวีณ คำเงิน มปศ. โควตา 

32 25934 นางสาว ขวัญหลิน ติวรรณะ มปศ. โควตา 

33 25298 เด็กชาย ดนุสรณ ไถซิง มปศ. โควตา 

34 25518 นาย ณัฐพงษ วรเมธากุล มปศ. โควตา 

35 25373 นางสาว ลีลี่ ลิ่วไพศาล มปศ. โควตา 

36 25862 นางสาว นิรชา แซยาง มปศ. โควตา 

37 24824 นางสาว ฟว อินแสง มปศ. โควตา 

38 25788 นางสาว วิมลรัตน รุงพรไพโรจน มปศ. โควตา 

39 25640 นางสาว เก๋ียง นามแสง มปศ. โควตา 

 
 
 
 
 
 
 

  



๓๔ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุน 
นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25932 เด็กหญิง กนกวรรณ แลเชอะ มปศ. เรียนด ี

2 25871 นางสาว อภิสมัย วงคลือ มปศ. โควตา 

3 25332 เด็กชาย ธีระเดช เพียงคำ มปศ. โควตา 

4 25611 นางสาว ชมพูนุท เพ็ชรกำจร มปศ. โควตา 

5 25326 เด็กหญิง สุชัญญา ตามัน มปศ. โควตา 

6 25776 นางสาว จิดาพัชร จันทรวงค มปศ. โควตา 

7 25656 นาย นพณัฐ เหลี่ยวตระกูล มปศ. โควตา 

8 25557 นางสาว สิริปรียา มาลัยพันธ มปศ. โควตา 

9 25943 เด็กหญิง พรพิมล ไชยเลิศ มปศ. โควตา 

10 25727 เด็กชาย วศิน ไชยสุรินทร มปศ. โควตา 

11 25556 นาย ธนวิทย ศรีวงค มปศ. โควตา 

12 25568 นาย ธนกฤต  วงศษา มปศ. โควตา 

 
 
 
 
 
 
  



๓๕ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี 
นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 

 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25604 เด็กหญิง ขวัญกมล กงแกว มปศ. ชางเผือก 

2 25573 เด็กหญิง พิชญาภา เสียงกอง มปศ. ชางเผือก 

3 25854 เด็กหญิง เกศแกว นามวงค มปศ. เรียนด ี

4 25861 นางสาว นันทิตา ภาขุนทด มปศ. โควตา 

5 25878 เด็กชาย ทีปกร คำเเกว มปศ. โควตา 

6 25867 เด็กหญิง วรพิชชา วีระพงษ มปศ. โควตา 

7 25940 เด็กหญิง ธัญชนก เทพเมืองมูล มปศ. โควตา 

8 25942 นางสาว เบญจมาศ นอยใส มปศ. โควตา 

9 25779 เด็กหญิง ณภัค นิธิเบญจพล มปศ. โควตา 

 
 
  



๓๖ 
 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25641 เด็กหญิง ลลิดา สดชื่น มปศ. ชางเผือก 

2 25592 นางสาว วรรณพร อินปญญา มปศ. ชางเผือก 

3 25874 นาย เขมชาติ แสง มปศ. เรียนด ี

4 25628 เด็กหญิง เปรมิกา ประถมพนากุล มปศ. โควตา 

5 25911 เด็กหญิง อรทัย จรดล มปศ. โควตา 

6 25802 เด็กชาย ภารว ี สมนาศักดิ์ มปศ. โควตา 

7 25625 เด็กชาย สมโชค คำเเสง มปศ. โควตา 

8 25746 เด็กหญิง ภัทรธิดา สมบัติใหม มปศ. โควตา 

9 25590 นาย ธนกฤต พรมนิล มปศ. โควตา 

10 25670 นาย ชลชา ทุมภิศาล มปศ. โควตา 

11 25900 เด็กหญิง ธมลวรรณ คำใส มปศ. โควตา 

12 25907 นางสาว วรัญญา ดำรงสิริเวช มปศ. โควตา 

13 25648 เด็กชาย บูรพา ศรีมหันโต มปศ. โควตา 

14 25609 นาย กิตติ ไทยใหญ มปศ. โควตา 

15 25614 นาย กนกชัยวฒัน จันตะคาด มปศ. โควตา 

16 25930 นาย หลา สามมนต มปศ. โควตา 

17 25630 เด็กชาย ชยพัทย แสงศรี มปศ. โควตา 

18 25915 นาย ฉัตรดนัย ดวงคำ มปศ. โควตา 

19 25667 นาย ศุภกฤต ฟกฟอง มปศ. โควตา 

20 25845 นาย รวิพล กันทะ มปศ. โควตา 

21 25651 นางสาว จุฑาทิพย จับใจนาย มปศ. โควตา 

22 25723 นาย พีรพล ธารา มปศ. โควตา 

23 25929 นาย สุทัศน อาเซ มปศ. โควตา 

24 25812 นาย อิสมาแอล ดิน มปศ. โควตา 

25 25846 เด็กชาย วรรณไชย ไชยวงค มปศ. โควตา 

26 25608 เด็กชาย รุงชัย ธนะพาณิชยสกุล มปศ. โควตา 

 



๓๗ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนศิลปกรรม  

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25892 เด็กหญิง กนกวรรณ แปงเมือง มปศ. โควตา 

2 25673 นาย บารมี นามหลง มปศ. โควตา 

3 25701 เด็กหญิง ธัญญรัตน นามแสง มปศ. โควตา 

4 25652 นาย เมธัส เครือศรี มปศ. โควตา 

5 25638 นางสาว พลอยชมพู ศรีนรศักดิ์ศิลป มปศ. โควตา 

6 25822 นางสาว นิดา ทองสัตย มปศ. โควตา 

7 25794 นาย กองฟา สุตาศิลป มปศ. โควตา 

 
 
 
 
  



๓๘ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนเทคโนโลยี 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25931 เด็กชาย อาทิตย บุญธรรม มปศ. เรียนด ี

2 25757 เด็กชาย ณภัทร ม่ันนอย มปศ. โควตา 

3 25918 เด็กชาย เทมธีรเศรษฐ นิตยโรจน มปศ. โควตา 

4 25914 นาย คีตภัทร สุริยสาร มปศ. โควตา 

5 25772 เด็กชาย อินทร อุนแกว มปศ. โควตา 

6 25896 นางสาว จิรนนัท ชัยประสิทธิ์ มปศ. โควตา 

7 25621 นางสาว อ่ินแกว อายู มปศ. โควตา 

8 25617 นางสาว แสงตาล หนานอุน มปศ. โควตา 

9 25732 เด็กชาย อาหลุม เมอเลกู มปศ. โควตา 

10 25881 เด็กชาย ปญญา กางออนตา มปศ. โควตา 

 
  



๓๙ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนพลศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25828 เด็กหญิง วีรดา หงษคำ มปศ. เรียนด ี

2 25810 นาย สุวรรณ ยี่เสาร มปศ. โควตา 

3 25795 นาย จิรายุ เรือนจินนา มปศ. โควตา 

4 25801 เด็กชาย ประสิทธิ์ มาเยอะ มปศ. โควตา 

5 25703 เด็กหญิง เบญจพร ปงมะจักร มปศ. โควตา 

6 25857 เด็กหญิง ชนมญาทิพย สุยะเสาร มปศ. โควตา 

7 26013 นาย อิสรานุวัฒน ธีระพงษ มปศ. โควตา 

8 25674 เด็กชาย กนกพันธุ ทาศักดิ์ มปศ. โควตา 

9 25771 นาย อภิรักษ สุรัมย มปศ. โควตา 

 
  



๔๐ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนเทคโนโลยีเกษตร 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25644 นาย ณัฐดนัย พรหมณะ มปศ. โควตา 

2 25909 นางสาว สุชาดา มณีหมู มปศ. โควตา 

3 25908 นางสาว ศรัณยพร อ่ินเเกว มปศ. โควตา 

4 25899 เด็กหญิง ณัฐวรา นามเสาร มปศ. โควตา 

 
  



๔๑ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25665 นางสาว ชฎาธาร เจริญศักดิ์ มปศ. โควตา 

2 25850 นาย สุวรรณภูมิ บุญยี ่ มปศ. โควตา 

3 25650 นางสาว เปลงโอภาส ี ฤทธิ์เดชดำรงค มปศ. โควตา 

4 25816 เด็กหญิง จิดาภา นามใส มปศ. โควตา 

5 25910 นางสาว หม่ีบา เชอกอง มปศ. โควตา 

6 25939 นางสาว ณัพศร หมอโปะกู มปศ. โควตา 

7 25355 เด็กชาย กรวีร แซล ี มปศ. โควตา 

 
  



๔๒ 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖5 
แผนการเรียนอุตสาหกรรมศิลป 

นักเรียนโรงเรียนเดิม รับตามศักยภาพ 
 

ลำดับ 
รหัส

นักเรียน 
คำนำหนา

ช่ือ 
ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 25643 เด็กชาย สมบูรณ เบเช มปศ. เรียนด ี

2 25694 นางสาว กัญญาภัค โอตฉิมพล ี มปศ. โควตา 

3 25705 นางสาว พิลาศลักษณ แกวเรือนออน มปศ. โควตา 

4 25729 นาย สมชาย ปนทะวงค มปศ. โควตา 

5 25841 นาย ปรีชา นามแสง มปศ. โควตา 

6 25718 นาย ตอม ไชวงศ มปศ. โควตา 

7 25646 นาย โยธกร โวยแม มปศ. โควตา 

8 25913 นาย สิงหทอง วรรณดี มปศ. โควตา 

 


