
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ประเภทห้องเรียนปกต ิประจำปีการศึกษา 2565 
******************************* 

 ตามท่ีโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ไดป้ระกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 และสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565         
ไปแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก          
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่      
3 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โดมอเนกประสงค ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น 
2 ช่วงเวลา เพื่อลดความแออัด โดยยึดหลัก Social Distancing ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้   
    ภาคเช้า  เวลา 08.00 น. - 12.00 น.  รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 - 4/6 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 - 4/11 
หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนปกติ ในครั้งนี้ 

 กรณีท่ีนักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือมีผลการ
ตรวจว่าพบเชื้อ หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพ่ือขอรายงานตัวและมอบ
ตัว ผ่านทาง LINE Official ที ่@801mkhbb หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ด้านล่างนี้ พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID–19 หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่
หมายเลขโทรศัพท ์053-771645  
     
 
 

 
    @801mkhbb 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ  ณ  วันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2565 
            
 
       (นายจรัล  แก้วเป็ง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
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กำหนดการรับรายงานตัว การมอบตัว และเอกสารหลักฐานการมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2565 

 

1. ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และกรอกข้อมูล
การมอบตัวในระบบรับสมัครนักเรียน ทางเว็บไซต์ http://admission.mwk.ac.th ตั้งแต่วันพุธที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป พิมพ์ใบมอบตัวออกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว และนำมายื่นในวันมอบ
ตัวพร้อมเอกสารหลักฐานการมอบตัว 

2.  หลักฐานการมอบตัว 

1.  ใบมอบตัว ที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมติดรูปนักเรียน  ขนาด 1.5 นิ้ว 
2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง   จำนวน 1 ฉบับ 
3.  สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) นักเรียน   จำนวน 1 ฉบับ  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
4.  สำเนาบัตรประชาชน  นักเรียน       จำนวน 1 ฉบับ  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน    นักเรียน       จำนวน 1 ฉบับ  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
6.  สำเนาทะเบียนบ้าน    บิดา            จำนวน 1 ฉบับ  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
7.  สำเนาทะเบียนบ้าน    มารดา         จำนวน 1 ฉบับ  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
8.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง  (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)   จำนวน 1 ฉบับ  

               (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
9.  ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร (ให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครนักเรียนแล้ว

นำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ) นำใบเสร็จมายื่นในวันมอบตัว หรือชำระเงินสด        
ในวันมอบตัว 

 

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน  5,780  บาท 
 

แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัว 
 1. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง 
 2. พิมพ์ใบมอบตัวออกจากระบบ ทางเว็บไซต์ http://admission.mwk.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 
1.5 นิ้ว และนำมายื่นในวันมอบตัวพร้อมเอกสารหลักฐานการมอบตัว  
 3. นักเรียนและผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 
อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างขณะที่เข้ามาบริเวณโรงเรียน 
 4. ทุกคนเมื่อจะเข้าสู่โรงเรียน ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ จากจุดวัดไข้ประตูทางเข้าโรงเรียน 
  
 
 
 
 

 

http://admission.mwk.ac.th/
http://admission.mwk.ac.th/
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

ห้อง ม.4/2 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40001 นาย ปริญญา ปารีเลียม รายงานตัวและมอบตัว 

2 40016 นางสาว มยุรา ยอดทอง วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40025 นาย สุรเทพ แซ่จาง เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 40040 นาย นภัสกร ศรีจันทร์  

5 40049 นางสาว อภิชญา แซ่ยิ่ง  

6 40051 นางสาว ธิรารัตน์ ลาวิชัย  

7 40054 นางสาว ฟองแก้ว รูปงาม  

8 40073 นาย สุรยุทธ์ ปิงอ่อน  

9 40084 เด็กหญิง มาริษา หอมชื่นใจ  

10 40108 นางสาว นิลวิภา หมึ่แล่  

11 40149 นางสาว รัตติยาพร ดวงนามโชค  

12 40161 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญเรือง  

13 40177 นางสาว ชนิตา อินทจักร์  

14 40178 นางสาว ณภัทร สีฟ ู  

15 40186 นางสาว ศุภานิช แซ่โซ้ง  

16 40187 นางสาว สุดา ตาฮอง  

17 40189 นางสาว จินลา ใจมา  

18 40191 นางสาว ลัดดา แก้วชู  

19 40195 นาย ธิติสรณ์ ฟุ้งพงศธร  

20 40211 นางสาว ศิริวรรณ สุขใจ  

21 40235 นาย เอกราช รัตนศักดิ์โยธา  

22 40241 นาย ศุภฤกษ์ อุดสาสาร  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม)  

ห้อง ม.4/3 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40045 นางสาว กรกมล วรรณวิสุทธ ิ รายงานตัวและมอบตัว 

2 40096 นางสาว อาทิตยา ทาใจกาศ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40116 นางสาว ชลัลลักษณ์ สมปาละ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 40121 นาย ภานุวัฒน ์ มงคลดี  

5 40124 นางสาว ศุภัทรชา ไร่พุทธา  

6 40134 นางสาว ปทิตตา โชคชัดชาญพัฒนา  
 
 

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ห้อง ม.4/3 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40024 นางสาว กชกร พลรม รายงานตัวและมอบตัว 

2 40103 นาย อัฐถชัย พรถึง วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40162 นาย ทรงวุฒิ อาเคอ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 40190 นางสาว พลอย ปะหล่อง  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
 ห้อง ม.4/4 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40008 นางสาว ธิดารัตน์ เยอแจะ รายงานตัวและมอบตัว 

2 40018 นาย ธีระสาร ผสมพืช วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40021 นางสาว นิดาพร ปิยะโชคเจริญ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 40034 นางสาว พรนภัส สืบนันตา  

5 40039 เด็กชาย เอกพักต์ ไชยเทพ  

6 40046 นางสาว พิริสา ดาวรื่น  

7 40048 นางสาว สุกัลยา แซ่ลี  

8 40058 นางสาว ชมพูนุช อริยะเครือ  

9 40063 นางสาว ณัชชา ร้องหมอดี  

10 40131 นางสาว อุมาพร อกผาย  

11 40146 นางสาว พุทธรักษ์ พรมหาลา  

12 40151 นางสาว สุวิมล เยส่อ  

13 40163 นางสาว อทิวรา กรสวรรค์  

14 40164 เด็กชาย สุรพล โชติอนันต์ชัย  

15 40192 นาย ธนาคิม คิมุระ  

16 40209 นางสาว นฤมล ติ๊บอ้าย  

17 40219 นางสาว รุจิรา ชัยนิรันดร์กุล  

18 40223 นางสาว ปนัดดา ขาวนวล  

19 40229 นางสาว ชนิสรา นันทบวรเกียรติ  

20 40230 นางสาว รุ่งรดา ศิร ิ  

21 40233 นาย คณนาถ มาแก้ว  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอังกฤษ 
ห้อง ม.4/5 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40006 นาย ทรงวุฒิ อาเจอ รายงานตัวและมอบตัว 

2 40023 นางสาว โยสิยา อางี วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40026 นาย สรยุทธ ชุ่มจันทร์ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 40047 นางสาว สุวิมล ชูปปัญญานนท์  

5 40074 นาย นฤเบศ เชหมื่อ  

6 40077 นางสาว สุภาพร ใจยะ  

7 40117 นางสาว จุฑามาศ ลาดคม  

8 40150 นางสาว ภัทรสุดา สุลำพิง  

9 40228 นางสาว ชินันพร ชัยรัตน์  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาเกาหล ี- ภาษาอังกฤษ 
 ห้อง ม.4/5 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40019 เด็กหญิง อารียา พันผูก รายงานตัวและมอบตัว 

2 40064 เด็กหญิง ยุพิน มาลัย วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40075 นางสาว อัญชลี ปัญมือ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 40076 นางสาว วันเพ็ญ หม่อปอกู่  

5 40095 นางสาว คิราณัฎฐ์ อิฐาผล  

6 40122 นางสาว พัชริดา ก๋องแดง  

7 40123 นางสาว พัชริสา ก๋องแดง  

8 40141 นางสาว นฤมล เบียวเช  

9 40142 นางสาว ลัดดา หมื่อโปกู่  

10 40152 นางสาว พิมพิดา มือแล  

11 40156 นางสาว ชลาลัย เชอมื่อ  

12 40171 นางสาว สุวนันท์ จันทร์ใหม่  

13 40200 เด็กชาย ก้องภพ นามยอด  

14 40208 นางสาว ณิชา ซาปือ  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ 
 ห้อง ม.4/6 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40009 นางสาว ธรขวัญ จิระภัทรธร รายงานตัวและมอบตัว 

2 40033 นาย ชวลิต หมื่อแล วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40036 นางสาว กานต์รวี แซ่จ๋าว เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 40041 นางสาว หมี่พอ คะหล่า  

5 40042 นางสาว ขวัญฤทัย มณีโชติ  

6 40052 นางสาว ดาว อ่ินคำ  

7 40060 นางสาว กัญวิภา พรสกุลไพศาล  

8 40078 นางสาว สุทธิดา แซ่เจียง  

9 40085 นางสาว กาญจนา แซ่วุ่ย  

10 40097 นางสาว ปิยะดา คำนวลศร ี  

11 40099 นางสาว อามติ๊บ สุขใจ  

12 40102 นางสาว นารา ท้าวเจริญรุ่งเรือง  

13 40109 นางสาว วารุณี อภิมงคลเลิศ  

14 40112 นางสาว ณิชมน เยอเชอ  

15 40113 นางสาว ลินลดา บุญเรือง  

16 40125 นางสาว พร วิมลสุขวิวัฒน ์  

17 40136 นางสาว ดารณี เบญญาบุษกร  

18 40140 นางสาว พรลภัส พรวุฒิโรจน์  

19 40147 นางสาว ศุวิไล ปัญบือ  

20 40169 นางสาว นันทกา กิตติยาภิวัฒอมร  

21 40170 นางสาว สุภาภรณ์ เบียะผะ  

22 40173 นางสาว นิชาภัทร มาเยอะ  

23 40181 เด็กหญิง ศรีสมใจ คิงสุวรรณ  

24 40184 นางสาว ภวิภา แซ่เจิง  

25 40207 นางสาว ชนาพร เสามั่น  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ทั่วไป สาขากีฬา 
 ห้อง ม.4/7 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40012 นางสาว พลอยจินดา วิเศษวิไลรักษ์ รายงานตัวและมอบตัว 

2 40028 นาย เจนณรงค์ บุญรักษา วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40029 นาย ณัฐพล จะนู เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 40057 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ชัยชะนะ  

5 40066 นางสาว วาสิตา อามอ  

6 40068 นาย ธนากร ท่าดีสม  

7 40072 เด็กชาย ธันยวิชญ ์ ศรีสมุทรนาค  

8 40080 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทาวาง  

9 40088 เด็กหญิง ปัทธิดา ผ่าว้อกู่  

10 40094 เด็กชาย วุฒิชัย อาซองกู่  

11 40105 นางสาว พิชญนาฏ จับใจนาย  

12 40120 เด็กชาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์  

13 40129 นางสาว อภิชญา คำอุ่น  

14 40153 นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน  

15 40154 เด็กชาย ธเนศ เบกาบู่  

16 40155 เด็กชาย ธนา บีเซ  

17 40175 เด็กชาย พิพัฒน์ นิฐิสกุล  

18 40215 นาย ธนวิชญ ์ หมื่อโปะกู่  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ทั่วไป สาขาศิลปศึกษา 
 ห้อง ม.4/7 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40038 นาย รชต อุปพรรณ์ รายงานตัวและมอบตัว 

2 40053 นาย แสงศักดิ์ดา หมอกแสง วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40056 เด็กชาย ภูดิศ ศิริเวช เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 40082 นาย ณัฐกรณ์ ดวงเงิน  

5 40145 นางสาว วิริยา จันทร์ต๊ะวงค์  

6 40179 เด็กชาย พีรพัฒน์ ปัญจวิทยาคม  

7 40232 เด็กหญิง หมี่ชุม เชอหมื่อ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



11 

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ทั่วไป สาขาภาษาไทย - สังคมศึกษา 
 ห้อง ม.4/8 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40015 นางสาว กนกพร อินตาติ๊บ รายงานตัวและมอบตัว 

2 40017 นางสาว สุภาลักษ ์ ปันทะทา วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40030 เด็กชาย พงศกร สวนทา เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 40035 เด็กหญิง นัตธพร แก้ววงค์  

5 40059 นาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว  

6 40071 เด็กหญิง ชฎาภรณ ์ ลุงชอ  

7 40081 นางสาว อภิชยา ทรัพย์สกุล  

8 40118 นางสาว นรมน ก้างออนตา  

9 40127 นาย พีระพัฒน์ ธิจินะ  

10 40133 นางสาว อินทิพร แลเฉอะ  

11 40148 นางสาว จิตสุภา ทาทอง  

12 40197 เด็กหญิง เนตรนภา สุมาลี  

13 40198 นางสาว ปรัศมน จรูญพัฒนา  

14 40225 เด็กหญิง ณัฎฐา เมอแลกู่  

15 40227 เด็กชาย โยชิก ิ เยเปียง  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาภาษาจีน และการเป็นผู้ประกอบการ 
 ห้อง ม.4/9 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40005 เด็กหญิง พรนภา เธียรคุณากร รายงานตัวและมอบตัว 

2 40010 นางสาว สุประวีณ์ แซ่พ่าน วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40027 นางสาว อาชิง อภิโชคสถาพร เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 40032 นางสาว สาริกา อุตสาหบำเพ็ญ  

5 40043 นางสาว วรัญญาพรณ์ เเซ่บู๊  

6 40065 เด็กหญิง นราวัลย์ อยู่ลือ  

7 40079 นางสาว จารุวรรณ ภักดีวุธ  

8 40083 นาย โชติภณ แซ่ลี  

9 40086 นาย รัชพล ลามือกู่  

10 40092 นางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิรักษาพืช  

11 40093 นางสาว ณิชา โสภณประกอบกิจ  

12 40098 นางสาว น้อย ยี่  

13 40106 นางสาว หอมนวล ถาวร  

14 40111 เด็กชาย จิตรถรณ แช่ยี่  

15 40114 นางสาว ธัญญารัตน์ แสนสี  

16 40115 นาย ภูวนัย ศรียศ  

17 40130 นางสาว สุภาพร ใจสูง  

18 40139 นาย อาทู แชกอง  

19 40144 นางสาว อลิศ กาเเบ  

20 40157 นางสาว สุทธิดา สุทธิรักษาพืช  

21 40172 นางสาว นิชารัตน์ มาเยอะ  

22 40174 เด็กชาย วชิรวิชญ ์ ศรีเดช  

23 40176 นางสาว ริษา สมใจ  

24 40202 นางสาว อาจู เเซ่จาง  

25 40203 นางสาว อาหลิน เเซ่จาง  
 



13 

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาภาษาจีน และการเป็นผู้ประกอบการ 
 ห้อง ม.4/9 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 40205 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่พ่าน รายงานตัวและมอบตัว 

27 40206 นางสาว จันทราทิพย์ แซ่โย่ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

28 40212 นาย ภาคภูมิ ยือซอ เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

29 40213 นางสาว แสงใส เยอส่อ  

30 40234 นางสาว จิดาภา ตาท่อง  

31 40237 นางสาว นุสรา หมือแล  

32 40238 นางสาว พัชรมัย มาเยอะ  

33 40239 นางสาว พิมพ์วรีย์ อุดทา  

34 40240 นาย อาหมื่อ เบเช  

35 40242 นางสาว โยษิตา บุปผาเจริญศิลป์  

36 40244 นาย ปราชญ์ เบาะสาร  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 ห้อง ม.4/10 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40003 นาย นิมงคล มูแลง รายงานตัวและมอบตัว 

2 40007 นาย ศรัทธา เฌอหมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40022 นาย ปวริศ ห้วยไชย เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 40031 นาย วรพงษ์ จันต๊ะตึง  

5 40037 นาย พุทธิพงษ์ ทุมทัน  

6 40044 นาย ธีรภัทร์ ศักดิ์แสน  

7 40061 นางสาว จารวี สิงห์ตา  

8 40062 นางสาว พัชรี สิงหตา  

9 40067 เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาการ์  

10 40069 เด็กชาย เฉลิมพร ชิดพันธ์  

11 40070 นาย พีรพัฒน์ แปลงทอง  

12 40090 นาย ณัฐชัย พลัง  

13 40104 นาย ณัฐณพร อุดกาศ  

14 40110 นาย เกษมชาติ อินต๊ะยะ  

15 40119 นาย สุรเกียรติ ปันต ิ  

16 40126 นาย ธีรเมธ หมื่อแล  

17 40165 นาย ศุภกฤต คำโมนะ  

18 40166 นาย ธนพัฒน์ ฤทธิ์บัว  

19 40167 นาย ปรเมศร์ แสงอุทัย  

20 40182 นาย ธนากร พูลพงค์  

21 40185 นาย นฤดล กันตี  

22 40188 นาย อดิลักษณ์ ตาจัน  

23 40193 นาย พยากรณ์ คำเงิน  

24 40196 นาย ปกรณ์ พันโน  

25 40214 นาย สวราชย ์ ลุงซอ  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 ห้อง ม.4/10 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 40216 นาย วีรภัทร น้อยหมอ รายงานตัวและมอบตัว 

27 40220 นาย สมชาย วู้ซือ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

28 40236 นาย จิตติโชติ จันทาพูน เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

29 40243 นาย อัมรินทร์ อินตะรัตน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาคหกรรม 
 ห้อง ม.4/11 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40004 นางสาว อัมพร อาซอ รายงานตัวและมอบตัว 

2 40011 นางสาว ปาลิตา พรคีรีคำสุข วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40050 นางสาว เมษา พูเมกู่ เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 40087 นางสาว สุทธิดา หม่อโป๊ะกู่  

5 40089 เด็กชาย วันชัย ลีจา  

6 40100 นางสาว รุ่งไพลิน อะซองกู่  

7 40132 นางสาว สุดานี เลิกการ  

8 40138 นางสาว ธนภรณ์ ธรรมตั้ง  

9 40158 นางสาว แสงอิน อินทรวิชัย  

10 40160 นางสาว สุพิชชา วิบูลธนารักษ์  

11 40168 นาย ภูวเดช แก้ววงค์  

12 40183 นางสาว สุดา แซ่หลี่  

13 40210 นางสาว พรกมล นามยี่หลง  

14 40218 นาย เมธาสิทธิ์ ชัยยะ  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาเกษตรกรรม 
 ห้อง ม.4/11 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 40013 เด็กหญิง ธมนวรรณ เยอส่อ รายงานตัวและมอบตัว 

2 40020 นางสาว บูชู เบียแลกู่ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

3 40091 เด็กชาย พุทธิชัย คำวงศ์ษา เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 40101 นาย อภิชาติ ปอแฉ่  

5 40107 นางสาว พิชญา รังภูรี  

6 40128 นาย ธนภูมิ สิงห์ปัน  

7 40135 นาย วิศรุต หม่องศรี  

8 40199 นาย พลาธิป ปินใจ  

9 40204 นาย ปกรณ์ อุ่นแก้ว  

10 40217 นาย พุฒิพงศ์ เจริญทั้งไพสิฐ  

11 40245 นางสาว น้ำตาล นามแสง  
 
 


