
 

 

ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม 
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 
--------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนแม่แจ่ม ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือ
เข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564 ประเภท ทั่วไป บัดนี้ งานรับนักเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน                          
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทรอบทั่วไป 
  สอบคัดเลือก  วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
     ห้องสอบที่ 1 ห้องละกอนหลวง 
    ห้องสอบที่ 2 ห้องละกอนกลาง 
     ห้องสอบที่ 3 ห้อง 328 
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรอบทั่วไป 
 สอบคัดเลือก  วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
    ห้องสอบที่ 1 ห้องละกอนหลวง 
    ห้องสอบที่ 2 ห้องละกอนกลาง 
     ห้องสอบที่ 3 ห้อง 328 
    ห้องสอบที่ 4 ห้อง 338 
  ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 

 

   

              (นายนิกร   แก้วคำดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
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 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
    สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 
ห้องสอบที่ 1 ห้องละกอนหลวง  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
1 เด็กชายธิติวุฒิ  หาญอุ่น ห้องละกอนหลวง บ้านห้วยปูลิง 
2 เด็กชายธีรภัทร  จิตรรัตนทวี ห้องละกอนหลวง บ้านผานัง 
3 เด็กหญิงจิราพัชร วิทยารัตนพงศ์ ห้องละกอนหลวง บ้านผานัง 
4 เด็กชายพสธร  เกียรติธนานุสรณ์ ห้องละกอนหลวง บ้านผานัง 
5 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ท่าผาปวงชน ห้องละกอนหลวง บ้านผานัง 
6 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ลาภขันเพชร ห้องละกอนหลวง บ้านผานัง 
7 เด็กชายปัญญาวัตร์  ปิงกุล ห้องละกอนหลวง เมืองเด็กวิทยา 
8 เด็กหญิงณพัสสิริ  กันเพชร ห้องละกอนหลวง เมืองเด็กวิทยา 
9 เด็กชายสิกขร  สนสายันต์ ห้องละกอนหลวง เมืองเด็กวิทยา 
10 เด็กชายสพัทธ์พงค์  ทรายคำ ห้องละกอนหลวง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
11 เด็กหญิงจารุณี  แซ่เถ้า ห้องละกอนหลวง บ้านปางเกี๊ยะ 
12 เด็กหญิงอัจฉรียา  กาไว ห้องละกอนหลวง บ้านเนินวิทยา 
13 เด็กชายลัทธวิทย์  แซ่เจ๊า ห้องละกอนหลวง บ้านเนินวิทยา 
14 เด็กชายสันติชาติ  ชัยศรีมณฑล ห้องละกอนหลวง บ้านห้วยผักกูด สาขาบ้านนากลาง 
15 เด็กชายถิรเจตน์  เจริญใจ ห้องละกอนหลวง บ้านแม่วาก 
16 เด็กชายธนนท์ชัย  ดียิ่ง ห้องละกอนหลวง บ้านแม่วาก 
17 เด็กชายชยากร  โกฎิฉกรรจ์ ห้องละกอนหลวง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
18 เด็กชายธนพนธ์  บุญ๔นอม ห้องละกอนหลวง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
19 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห่อ ห้องละกอนหลวง บ้านปางเก๊ียะ 
20 เด็กชายวีระชาติ  แซ่เฒ่า ห้องละกอนหลวง บ้านปางเกี๊ยะ 
21 เด็กชายธนวัตร  แซ่เฒ่า ห้องละกอนหลวง บ้านปางเกี๊ยะ 
22 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสงสรทวีศักดิ์ ห้องละกอนหลวง บ้านปางเกี๊ยะ 
23 เด็กหญิงอำภาพร  แซ่จ่าว ห้องละกอนหลวง บ้านปางเกี๊ยะ 
24 เด็กหญงิสุพัตรา  แซ่เห่อ ห้องละกอนหลวง บ้านปางเกี๊ยะ 
25 เด็กหญิงวณิดา  เจริญวิไลมงคล ห้องละกอนหลวง บ้านแม่อมลาน 
26 เด็กหญิงดลภัค  แซ่เฒ่า ห้องละกอนหลวง บ้านปางเกี๊ยะ 
27 เด็กชายพัชรพล  คิดสม ห้องละกอนหลวง บ้านอมขูด 
28 เด็กหญิงปิยนุช  จาตา ห้องละกอนหลวง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
29 เด็กชายอรัญชัย  จารุกรมงคล ห้องละกอนหลวง บ้านผาละปิ 
30 เด็กชายกฤษฎา  เกรงใจ ห้องละกอนหลวง บ้านผาละปิ 
31 เด็กชายกิตติศักดิ์  สาครมาลี ห้องละกอนหลวง บ้านแม่อมลาน 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

 

ห้องสอบที่ 1 ห้องละกอนหลวง  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
32 เด็กชายกิตติภพ   - ห้องละกอนหลวง บ้านเนินวิทยา 
33 เด็กหญิงวิละวัณย์  คำชัย ห้องละกอนหลวง ชุมชนตำบลท่าผา 
34 เด็กชายนพพรรณ  ถาวร ห้องละกอนหลวง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
35 เด็กชายถิรวัฒน์  เรือนภีระ ห้องละกอนหลวง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
36 เด็กชายปฏิภาณ  ถนอมศักดิ์ศรี ห้องละกอนหลวง บ้านเนินวิทยา 
37 เด็กชายธีรภัทร  อินตานะ ห้องละกอนหลวง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
38 เด็กชายญาณพัฒน์  ใจคำ ห้องละกอนหลวง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
39 เด็กชายวรเวช  ศุภพนาแจ่มไพร ห้องละกอนหลวง บ้านสองธาร 
40 เด็กหญิงชนิสรา  สุวรรณโน ห้องละกอนหลวง ชุมชนตำบลท่าผา 
41 เด็กชายธนดล  ไชยบุตร ห้องละกอนหลวง เมืองเด็กวิทยา 
42 เด็กชายวีรัชชัย  ผูกไมตรีสัมพันธ์ ห้องละกอนหลวง บ้านผาละปิ 
43 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขวัญฟ้าหิรัญ ห้องละกอนหลวง บ้านผาละปิ 
44 เด็กชายธนาชัย  รู้ฉลาด ห้องละกอนหลวง บ้านนาฮ่อง 
45 เด็กชายธนพล  พิทาคำ ห้องละกอนหลวง บ้านนาฮ่อง 
46 เด็กชายวรานนท์  กรรณิกา ห้องละกอนหลวง บ้านนาฮ่อง 
47 เด็กชายยุทธวีร์  แซ่กือ ห้องละกอนหลวง บ้านนาฮ่อง 
48 เด็กหญิงชลดา  วรรณคำ ห้องละกอนหลวง บ้านนาฮ่อง 
49 เด็กหญิงจีรพัชร์  เจริญใจ ห้องละกอนหลวง บ้านนาฮ่อง 
50 เด็กหญิงกรุณา  จริยา ห้องละกอนหลวง บ้านนาฮ่อง 
51 เด็กชายวิชัย  แซ่กือ ห้องละกอนหลวง หลวงพัฒนาบ้านพุย 
52 เด็กชายอลงกรณ์  แซ่ย่าง ห้องละกอนหลวง หลวงพัฒนาบ้านพุย 
53 เด็กหญิงดวงพร  แซ่จ้าง ห้องละกอนหลวง หลวงพัฒนาบ้านพุย 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

 
ห้องสอบที่ 2 ห้องละกอนกลาง  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
1 เด็กหญิงวรนุช  เจนจิตร์รัศมี ห้องละกอนกลาง บ้านผาละปิ 
2 เด็กหญิงพรธีรา  ขจรกิตติกุล หอ้งละกอนกลาง บ้านส้มป่อย 
3 เด็กชายศิราวุธ  ถาวรวงศ์ ห้องละกอนกลาง บ้านเนินวิทยา 
4 เด็กหญิงพิชชาภา  สุแก้ว ห้องละกอนกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 
5 เด็กหญิงเบญจกานต์  วิชาคำ ห้องละกอนกลาง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
6 เด็กชายนิรุชา  เจริญใจ ห้องละกอนกลาง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
7 เด็กหญิงขวัญข้าว  กุลเรือน ห้องละกอนกลาง ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
8 เด็กหญิงอรจิรา  อวมสนอง ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
9 เด็กหญิงศิริรัตน์  กลิ่นไกล ห้องละกอนกลาง บ้านทุ่งยาว 
10 เด็กชายภานุวัฒน์  แจ่มรัตนสุวรรณ ห้องละกอนกลาง บ้านทุ่งยาว 
11 เด็กหญิงคำอู    - ห้องละกอนกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 
12 เด็กชายเฉลิมพล  เจริญเจนสกุล ห้องละกอนกลาง บ้านแม่อมลาน 
13 เด็กหญิงคำพิศ  -  ห้องละกอนกลาง บ้านเนินวิทยาภ 
14 เด็กหญิงจิราภา  เสรีประชาคม ห้องละกอนกลาง บ้านเนินวิทยา 
15 เด็กหญิงวิลาสินี  สิทธิ์คงชัย ห้องละกอนกลาง บ้านแม่มะลอ 
16 เด็กชายณัฐวุฒิ  มุนินทร ห้องละกอนกลาง บ้านอมเม็ง 
17 เด็กชายพัชระ  แจ่มใส ห้องละกอนกลาง บ้านอมเม็ง 
18 เด็กชายธนกร  คิดสม ห้องละกอนกลาง บ้านอมเม็ง 
19 เด็กหญิงเกศรา  ปางงาม ห้องละกอนกลาง บ้านอมเม็ง 
20 เด็กหญิงอภิษฎา  ไชยทน ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
21 เด็กชายณัฏฐชัย  อินต๊ะคำ ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
22 เด็กชายบวรทัต  บุญเทียม ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
23 เด็กหญิงสโรชา  ริยะนา ห้องละกอนกลาง ชุมชนตำบลท่าผา 
24 เด็กหญิงวรนิต  ชลทีชัยมงคล ห้องละกอนกลาง บ้านทุ่งยาว 
25 เด็กหญิงอินทิรา  สมสัตย์ ห้องละกอนกลาง ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
26 เด็กหญิงรินลดา  รู้ยิ่ง ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
27 เด็กชายธนภัทร  กองตุ้ย ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
28 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองตา ห้องละกอนกลาง ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
29 เด็กชายสุกฤต  คิดสม ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
30 เด็กชายนัทธพงศ์  กาพย์ตุ้ม ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
31 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโรจน์ชัยกิจ ห้องละกอนกลาง อนุบาลขุนยวม 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

 
ห้องสอบที่ 2 ห้องละกอนกลาง  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
32 เด็กหญิงอชิรยา  แสงสรทวีศักดิ์ ห้องละกอนกลาง อนุบาลขุนยวม 
33 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สารินจา ห้องละกอนกลาง บ้านกองแขก 
34 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรณคำ ห้องละกอนกลาง บ้านอมขูด 
35 เด็กชายกันต์ธีภพ  ธิการ ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
36 เด็กชายทำนุรัฐ  ศักดิ์โชติชัยกุล ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ปาน 
37 เด็กชายวรานนท์  จริยา ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ปาน 
38 เด็กหญิงวิชญาพร  วรพิมพ์รัตน์ ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ปาน 
39 เด็กชายเปี่ยมรัก  โชคสุขเสียงวิเวก ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
40 เด็กชายชยางกูร  ปิงกุล ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
41 เด็กชายปองคุณ  ธนะฟู ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
42 เด็กชายจักรพงษ์  นามวงค์ ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
43 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองก้อนสิงห์ ห้องละกอนกลาง เมืองเด็กวิทยา 
44 เด็กหญิงอธิชา  แก้วมั่งมี ห้องละกอนกลาง บ้านทัพ 
45 เด็กหญิงปิยาพัชร  ริยะนา ห้องละกอนกลาง บ้านทัพ 
46 เด็กหญิงสุชาดา  กรรณิกา ห้องละกอนกลาง บ้านทัพ 
47 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิปุณะ ห้องละกอนกลาง บ้านทัพ 
49 เด็กหญิงกุ๊ก  ป้ายอน ห้องละกอนกลาง บ้านทัพ 
50 เด็กหญิงกาญจนา  กรุณา ห้องละกอนกลาง บ้านทัพ 
51 เด็กหญิงวราภรณ์  ชมพูนุทแจ่มจรัส ห้องละกอนกลาง หลวงพัฒนาบ้านพุย 
52 เด็กหญิงวิชญาดา  ชมพูนุทแจ่มจรัส ห้องละกอนกลาง หลวงพัฒนาบ้านพุย 
53 เด็กหญิงศดานันท์  กุลสุพรรณรัตน์ ห้องละกอนกลาง หลวงพัฒนาบ้านพุย 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
    สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 
 

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 328  เวลา 09.00 – 12.00 น.       

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
1 เด็กชายธนโชติ  แน่นอุดร ห้อง 328 เมืองเด็กวิทยา 
2 เด็กชายธนภูมิ  เตอเก ห้อง 328 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
3 เด็กชายธนิศร  นวลหอม ห้อง 328 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
4 เด็กหญิงณัชชานันท์  อุ่นใจ ห้อง 328 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
5 เด็กชายชัชชิญพัฒน์  จันทร์สุข ห้อง 328 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
6 เด็กหญิงณัฏฐ์นิชา จันสีมา ห้อง 328 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
7 เด็กหญิงหยาดนภา  แกนุ ห้อง 328 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 
8 เด็กชายแสน  จางมู ห้อง 328 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 
9 เด็กชายวชิรวิทย์  ธนโชครุ่งอนันต์ ห้อง 328 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 
10 เด็กชายธนกฤต  เดชใจ ห้อง 328 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 
11 เด็กชายธนภูมิ  รักษาวารีเลิศ ห้อง 328 บ้านผาละปิ 
12 เด็กหญิงณัฐพานี  บ่อแก้วเจริญ ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
13 เด็กชายธนโชติ  จันต๊ะบุญ ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
14 เด็กหญิงทิพยภา  วิเชียรวิชิต ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
15 เด็กชายธีรภัทร์  ริยะนา ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
16 เด็กชายธัญกร  สุขใจ ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
17 เด็กหญิงนฤมล  พิบูล ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
18 เด็กชายนนทกร  ทะบุญ ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
19 เด็กชายวีระศักดิ์  แก้วทา ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
20 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อนันต์ ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
21 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แกนุ ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
22 เด็กชายญาณภัทร  มูลแก้ว ห้อง 328 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
23 เด็กชายณฐวัฒน์  แก้วบุตร ห้อง 328 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
24 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาอินทร์   ห้อง 328 เมืองเด็กวิทยา 
25 เด็กหญิงอวิกา  ใสนวล ห้อง 328 ชุนตำบลท่าผา 
26 เด็กชายธนกฤต  สุริยะ ห้อง 328 ชุมชนตำบลท่าผา 
27 เด็กหญิงสุภาวดี  ถาคำ ห้อง 328 ชุมชนตำบลท่าผา 
28 เด็กหญิงอนุธิดา  เก่งการทำ ห้อง 328 ชุมชนตำบลท่าผา 
29 เด็กชายศรุช  สารินจา ห้อง 328 ชุมชนตำบลท่าผา 
30 เด็กหญิงญาณิศา  สาครินทร์ ห้อง 328 ชุมชนตำบลท่าผา 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
    สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 
ห้องสอบที ่3 ห้อง 328  เวลา 09.00 – 12.00 น.       

เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
31 เด็กหญิงเกวลิน  นาคท่ัง ห้อง 328 ชุมชนตำบลท่าผา 
32 เด็กหญิงอัญกร  ก๊วยศิริกุล ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
33 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญเกิด ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
34 เด็กหญิงชนิกานต์  เรือนคำ ห้อง 328 ชุมชนบ้านพร่วหนุ่ม 
35 เด็กหญิงรสิกา  เจริญลาภผล ห้อง 328 บ้านผานัง 
36 เด็กหญิงวรัทยา  กตัญชลีกรกุล ห้อง 328 บ้านผานัง 
37 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ธรรมชัย ห้อง 328 ชุมชนตำบลท่าผา 
38 เด็กชายรุ่งโรจน์  อินปัญญา ห้อง 328 ชุมชนตำบลท่าผา 
39 เด็กชายจอมธรรม  อำพันพงศ์ ห้อง 328 เมืองเด็กวิทยา 
40 เด็กชายนรภัทร  สมบูรณ์โสด ห้อง 328 เมืองเด็กวิทยา 
41 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รู้เที่ยง ห้อง 328 เมืองเด็กวิทยา 
42 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เขื่อนสุวรรณ ห้อง 328 บ้านทัพ 
43 เด็กหญิงปพัศชญาน์  ทะบุญ ห้อง 328 บ้านทัพ 
44 เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยบุตร ห้อง 328 บ้านทัพ 
45 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ช้างลี้ ห้อง 328 บ้านนาฮ่อง 
46 เด็กชายอนุชิต  ทะบุญ ห้อง 328 เมืองเด็กวิทยา 
47 เด็กหญิงนิจจารีย์  แซ่ย่าง ห้อง 328 หลวงพัฒนาบ้านพุย 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
    โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
    สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 
ห้องสอบที่ 1 ห้องละกอนหลวง  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวญาณิศา  กันทปา ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
2 นางสาวญามภัทร  เรือนคำฟู ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
3 นายวีระวุทธ  พิชิตไพรพนา ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
4 นายสริภพ  ชุติเลิศรดา ห้องละกอนหลวง เซนโยเชฟ แม่แจ่ม 
5 นางสาวพิมพา  สิทธิคงดำรง ห้องละกอนหลวง เซนโยเซฟ แม่แจ่ม 
6 เด็กชายนรพนธ์  ดีเลิศอนันต์ ห้องละกอนหลวง แม่นาจร 
7 นายมานัส  จิตรพงศกร ห้องละกอนหลวง อินทนนท์วิทยา 
8 นางสาวชนิกา  อนุรักษ์พนาวารี ห้องละกอนหลวง อินทนนท์วิทยา 
9 นายธีรวัฒน์  มนัสมโนกุล ห้องละกอนหลวง บ้านปางอุ๋ง 
10 นางสาวสุภาภรณ์  เสน่ห์วิจิตร ห้องละกอนหลวง บ้านส้มป่อย 
11 นางสาวกัญญาภัค  มาลีพูนทวี ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
12 นางสาวอ้อมญดา  วีรชนวงศ์สกุล ห้องละกอนหลวง บ้านแม่ซา 
13 นายการันย์  กรรณิกา ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
14 นางสาวขวัญจิรา  เพ็ญธรรม ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
15 นายศรัญญู  วงษ์ซ่ือ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
16 นายกิตติพัศ  จันต๊ะมัง ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
17 นายพุทธมูล  ปิงกุล ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
18 นางสาวสิริลดา  โมตาล ี ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
19 นายศุภกิจ  ยมแก้ว ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
20 นายพงพัทธ์  กาไว ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
21 นางสาวสุกัญญา  ปรีชาสุขสันต์ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
22 นายเจษฎา  เหมือดไธสง ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
23 นางสาวสุวภัทร  ศิริกันทา ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
24 เด็กหญิงอังคณา  หนักแน่น ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
25 เด็กหญงิพัณณิตา  โดยบุญ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
26 นางสาวอารณีย์  นะที ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
27 เด็กหญิงพรชิตา  กรรณิกา ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
28 เด็กชายอนันต์  ปินคำ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
29 นายกฤษฎา  ใจอ่อน ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
30 เด็กชายอภิวัฒน์  เทพปณะ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
31 นายศศิศักดิ์  สนธิคุณ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

ห้องสอบที่ 1 ห้องละกอนหลวง  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
32 เด็กชายอดิศร  นัคคีย์ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
33 นายโกรเมนท์  แก้ววังศรี ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
34 นายพีรพงศ์  บุญเทียม ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
35 นางสาวธนพร  แก้วอินศรี ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
36 นางสาวธนัญญา  กาวิไชย ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
37 นางสาวยุพารัตน์  สุขใจ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
38 นายธีรภาพ  พรหมวงศา ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
39 เด็กชายนรพล  กาวิน่าน ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
40 นางสาวปาริชาต  ช้างลี ้ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
41 นางสาวฉัตรชนก  แซ่ย่าง ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
42 นางสาวกุลพินันท์  แซ่กือ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
43 นางสาวนฤวรรณ  เจนจิตร์รัศมี ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
44 นางสาวกนกวรรณ  นะที ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 
45 นางสาววริศรา  นิปุณะ ห้องละกอนหลวง แม่แจ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

ห้องสอบที่ 2 ห้องละกอนกลาง  เวลา 13.00 – 16.00 น.                    

 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวรุ่งไพลิน  ปิงกุล ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
2 นางสาวตันติมา  ศรีเที่ยง ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
3 นางสาวพรทิมา  สิริทวีเมตตา ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ศึก 
4 นางสาวนันทิยา  ศักดิ์คงนันทกุล ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ศึก 
5 นายสุรินทร์  วิชาพร้อมทรัพย์ ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ศึก 
6 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสรทวีศักดิ์ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
7 เด็กชายชวัลวิทย์  คณาวรณ์ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
8 นายนิติภูมิ  กองจันทร์ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
9 นางสาวมยุรี  บรรณสรณ์กูล ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ศึก 
10 นางสาวกัลยารัตน์  พนารื่นรมย์แจ่ม ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ศึก 
11 นางสาววิมลมณี  สิริสุชากุล ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ศึก 
12 นางสาวเจนจิรา  สิริปวีณกุล ห้องละกอนกลาง บ้านแม่ศึก 
13 นางสาวสุจินดา  ชัยศรีมณฑล ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
14 นายณัฐนนท์  เก่งสาร ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
15 เด็กหญิงปวิชญา  สมสัตย์ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
16 นางสาวสันต์ฤทัย  ธิโน ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
17 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยอดยิ่งหทัยกุล ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
18 นางสาวอนุธิดา  แซ่เห่อ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
19 นายกุลกิตติ์  มอญไข่ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
20 นางสาวญาณิกา  โทเวียง ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
21 นางสาวกันยารัตน์  ผ่องพินิจศรี ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
22 นางสาวจิรัชญา  วิชาคำ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
23 นายตาล  เพชรไส ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
24 เด็กชายกฎทอง  หงส์บินโบก ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
25 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์  สินเอ่ียม ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
26 นายพฤกพล  ดำรงทรัพย์พงศ์ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
27 นางสาวธันยพร  ปิงกุล ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
28 นายภคินรัตน์  ยารังกา ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
29 ส.ณ.กฤษตภาส  ทรัพย์มูล ห้องละกอนกลาง แม่แจ่มปริยัติศึกษา 
30 นายพัทธนันท์  ริยะนา ห้องละกอนกลาง แม่แจ่มปริยัติศึกษา 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

ห้องสอบที่ 2 ห้องละกอนกลาง  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
31 นางสาวปรียานุช  วงศ์รินทิพย์ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
32 นางสาวกวินธิดา  เจริญภูมิ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
33 นางสาวณัฐพร  ธนุรวิทยา ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
34 เด็กชายธีรเทพ  ทะนะมูล ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
35 นางสาวจิรภา  เจริญเดช ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
36 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชนบทคุณธรรม ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
37 นางสาวณิชกานต์  จันทร์กลากุล ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
38 นายชยกร  สารินจา ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
39 นางสาวชญากาญจน์  อินต๊ะคำ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
40 นางสาวพิชญาภา  ส่งเสริมรักษาไพร ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
41 นางสาวนารีรัตน์  แซ่ย่าง ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
42 นางสาวนิพาดา  สาครินทร์ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 
43 นายกวีศิลป์  เก่งการทำ ห้องละกอนกลาง แม่แจ่ม 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 328  เวลา 13.00 – 16.00 น.        

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
1 เด็กหญิงนิชพัฒน์  แซ่เฒ่า ห้อง 328 แม่แจ่ม 
2 นายพีรภัทร  มึตาปิน ห้อง 328 แม่แจ่ม 
3 เด็กหญิงภารดี  กุออ ห้อง 328 แม่แจ่ม 
4 นางสาวกิตน์สิรี  ศรีวิลัย ห้อง 328 แม่แจ่ม 

5 นางสาวจริญญา  มุนินคำ ห้อง 328 แม่แจ่ม 
6 นายอานนท์  ศรีเที่ยง ห้อง 328 แม่แจ่มปริยัติศึกษา 
7 นายสัจจานันท์  บุญสม ห้อง 328 บ้านกองแขก 

8 นางสาวธันยพร  ศรีเที่ยง ห้อง 328 แม่แจ่ม 
9 นางสาวสิตานันท์  ใจมณี ห้อง 328 แม่แจ่ม 
10 นางสาวณัฐธิชา  โกฎคำ ห้อง 328 แม่แจ่ม 
11 เด็กหญิงปริญาภรณ์  ใจบุญ ห้อง 328 แม่แจ่ม 
12 นายชิษณุพงศ์  ธานีพัฒนาอรัญ ห้อง 328 บ้านแม่นาจร 

13 นางสาววิรัลฐิษา  คำปิงบุตร ห้อง 328 แม่แจ่ม 
14 นางสาวณัฏฐ์นรี  ทานา ห้อง 328 แม่แจ่ม 
15 นางสาวชดาพร  สนธิคุณ ห้อง 328 แม่แจ่ม 

16 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟองตา ห้อง 328 แม่แจ่ม 
17 เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่กือ ห้อง 328 แม่แจ่ม 

18 นางสาวนภาพร  แซ่ย่าง ห้อง 328 แม่แจ่ม 
19 นายจักรภพ  แสงสีผิว ห้อง 328 อินทนนท์วิทยา 
20 นายณัฐนนท์  ธรรมสรณ์กูล ห้อง 328 บ้านแม่หงานหลวง 

21 นางสาวนพมาศ  ไพศาลเปี่ยมสุข ห้อง 328 บ้านแม่หงานหลวง 
22 นายพลทัต  มิตรรักสกุล ห้อง 328 บ้านแม่นาจร 
23 นายณัฐวุฒิ  สุธาเจริญใจ ห้อง 328 บ้านส้มป่อย 

24 นายปรีชา  พงศ์สุพิชญา ห้อง 328 บ้านส้มป่อย 
25 เด็กชายจีระศักดิ์  ศิริสกุลไพร ห้อง 328 บ้านแม่หงานหลวง 

26 นายณัฐพล  ชื่นสุขเลิศเกษม ห้อง 328 บ้านแม่หงานหลวง 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 328  เวลา 13.00 – 16.00 น.        

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
27 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ตา ห้อง 328 แม่แจ่ม 

28 เด็กชายคณาธิป  ศรีเที่ยง ห้อง 328 แม่แจ่ม 
29 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญวงศ์ ห้อง 328 แม่แจ่ม 
30 นางสาวภัทรานิษฐ์  เทียมยอด ห้อง 328 แม่แจ่ม 
31 นายติณณ์  วาสนาดีเลิศ ห้อง 328 กศน.บ้านแม่ขี้มูกน้อย 

32 นายชาคริต  วศินประเสริฐ ห้อง 328 เซนโยเซฟแม่แจ่ม 
33 นายธีเดช  รัตนพงไพรรักษา ห้อง 328 เซนโยเซฟแม่แจ่ม 
34 นายกันกวี  ขยันการ ห้อง 328 บ้านกองแขก 
34 นายธวัชชัย พิชิตไพรสัณฑ์ ห้อง 328 เซนโยเซฟแม่แจ่ม 
35 นางสาววีรยา ทับทิมแดนไพร ห้อง 328 แม่แจ่ม 
36 นางสาวนิตฉกุล ปางหินฝนพัฒนา ห้อง 328 บ้านส้มป่อย 
37 เด็กหญิงมนทนันท์ ยอดยิ่งหทัยกุล ห้อง 328 แม่แจ่ม 
38 นางสาวอัทธนีย์ ถาวรสิงขร ห้อง 328 บ้านส้มป่อย 
39 นางสาวธัญจิรา ทิปัญญา ห้อง 328 อรุโนทัย ลำปาง 
40 เด็กหญิงณัฐณิชา จริยา ห้อง 328 แม่แจ่ม 
41 นายชัชวาล  อนุวงศ์ ห้อง 328 แม่แจ่ม 

                          

                  

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สอบวันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2564 

ห้องสอบที่ 4 ห้อง 338  เวลา 13.00 – 16.00 น.        

 

 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวมิมิ ตามิ ห้อง 338 แม่แจ่ม 
2 นางสาวปิญจ์ชาพร ลุงติ ห้อง 338 แม่แจ่ม 
3 เด็กหญิงอรทัย บุญเทียม ห้อง 338 แม่แจ่ม 
4 นางสาวปัทมพร ปัญญาพรเลิศ ห้อง 338 ชุมชนแม่ลาศึกษา 
5 นางสาวปาริฉัตร ยะใยสาย ห้อง 338 แม่แจ่ม 
6 นางสาวจอมขวัญ อำพันพงศ์ ห้อง 338 แม่แจ่ม 
7 นายกรวิชญ์ ประสมทรัพย์ ห้อง 338 แม่แจ่ม 
8 นางสาวสุวัจณี ปัญญาพรเลิศ ห้อง 338 ชุมชนแม่ลาศึกษา 
9 นางสาวภัสวรรณ ปัญญาพรเลิศ ห้อง 338 ชุมชนแม่ลาศึกษา 
10 นางสาวแจ่มจันทร์ อิมัง ห้อง 338 แม่แจ่ม 
11 นางสาวนันทิชา เก่งการทำ ห้อง 338 กองแขก 
12 นางสาวฐิติรัตน์ เจนจิตร์สันติ ห้อง 338 กองแขก 
13 นางสาวศรัญญา กนกนาวากุล ห้อง 338 แม่หงานหลวง 
14 นางสาวภคพร มนตราประทีป ห้อง 338 ปางอุ๋ง 
15 นางสาวนงนุช ชยากรฐิตินันท์ ห้อง 338 บ้านส้มป่อย 
16 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ ห้อง 338 แม่แจ่ม 
17 นางสาวนพพวรรณ วงศ์ธรรมสว่าง ห้อง 388 แม่หงานหลวง 
18 นางสาวจันทมณี ถาวรประทาน ห้อง 338 แม่หงานหลวง 
19 นางสาวสุนิตา เจริญสกุลไพรี ห้อง 338 บ้านส้มป่อย 
20 นายเทิดศักดิ์ ชลธีเลิศสกุล ห้อง 338 วัดศรีภูกระดึง 
21 นายภานุพงศ์ นัททวิเชียรชุ่ม ห้อง 338 บ้านกองแขก 
22 นางสาวพิมพา ทรายโชติธารา ห้อง 338 บ้านส้มป่อย 
23 นายเอกราช บัวตองพัฒนา ห้อง 338 ไทยรัฐวิทยา 79 
24 นางสาวศิกานต์ จันทาพุน ห้อง 338 แม่แจ่ม 
25 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธิคำ ห้อง 338 แม่แจ่ม 
26 เด็กหญิงปิยาพร  จิตสุข ห้อง 338 แม่แจ่ม 
27 นางสาวจันจิรา  กุออ ห้อง 338 แม่แจ่ม 
28 นางสาวกมลกานต์  หนักแน่น ห้อง 338 แม่แจ่ม 

หมายเหตุ  1. ให้นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย   
     2. ให้นักเรียนนำบัตรนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันสอบ 
              3. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในขณะที่สอบ 
              4. ให้นักเรียนนำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วย เช่น ปากกา ปากกาลบคำผิด ไม้บรรทัด เป็นต้น 

 


