
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

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

 ตามท่ีโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ไดป้ระกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 และสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565         
ไปแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก          
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่      
2 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 1/3 - 1/7 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 - 1/11 
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  29  มีนาคม พ.ศ. 2565 

            
       (นายจรัล  แก้วเป็ง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

 



2 
กำหนดการรับรายงานตัว การมอบตัว และเอกสารหลักฐานการมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 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 1  ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน  5,760  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/


3 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ห้อง ม.1/3 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10008 เด็กหญิง นารากร แก้วรากมุข รายงานตัวและมอบตัว 

2 10015 เด็กหญิง อัมพร มาเยอะ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10018 เด็กชาย ภูวดล ชัยวรรณ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 10025 เด็กหญิง อริสรา ศรีสามยอด  

5 10028 เด็กชาย ณัฐรัตน์ วงค์มูล  

6 10031 เด็กหญิง ชญานิศ อังคตรีรัตน์  

7 10045 เด็กหญิง เบญญาภา ตาส่างเถิน  

8 10047 เด็กหญิง พิมรภัทร์ รักษ์ไพรสกุล  

9 10071 เด็กหญิง กุศลาภรณ์ นะพะการ  

10 10082 เด็กหญิง ฐิติวรดา สุทธิจันโย  

11 10094 เด็กชาย ธนภัทร ลาพิงค์  

12 10100 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินต๊ะวัง  

13 10115 เด็กชาย ธนิสร จันทาพูน  

14 10125 เด็กหญิง ธัญชนก หุตามัย  

15 10157 เด็กหญิง ศุภนิดา ธีระดำรงศักดิ์  

16 10158 เด็กหญิง สายฝน นันทกุล  

17 10181 เด็กชาย สัชฌุกร ศิริโชคผล  

18 10183 เด็กหญิง ดุจดาว เยอเนาะ  

19 10192 เด็กหญิง ณัฐรัมภา ถาบุตร  

20 10214 เด็กหญิง พิจิตรา จันทร์เชย  

21 10223 เด็กหญิง ศิรยาภา หล้าเมืองใจ  

22 10236 เด็กหญิง ณัฐถิดา จับใจนาย  

23 10237 เด็กหญิง น้ำทิพย์ ยานะโค  

24 10239 เด็กหญิง จินต์ลภัส ทรัพย์แสนภูมิ  

25 10246 เด็กหญิง พิมพลภัส สอาดเอ่ียม  
 



4 
ห้องเรียนปกติ (ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ห้อง ม.1/3 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 10250 เด็กหญิง สัณห์สินี นวลศรี รายงานตัวและมอบตัว 

27 10251 เด็กหญิง มลฑิรา แก้วปานันท์ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

28 10258 เด็กหญิง ภัทรพร เเลเชอ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

29 10263 เด็กหญิง พัชลา บุญเลิศทรัพย์ทวี  

30 10271 เด็กชาย สิรภัทร สร้อยนุสนธ์  

31 10274 เด็กชาย ณัฐภูม ิ อภิสุขเกษม  

32 10284 เด็กชาย กรวิทย์ รัตนพงศ์ภรณ์  

33 10294 เด็กชาย อินทัช ฐิติโชติตระกูล  

34 10302 เด็กหญิง จันทรัตน์ โชคราศีสิงห์  

35 10303 เด็กหญิง ชนิดาภา ศรีจันทร์  

36 10317 เด็กหญิง บุญญาพร เกทมะ  

37 10324 เด็กหญิง ฉัตรมณี รากะรินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ด้านการสื่อสารภาษาจีน) ห้อง ม.1/4 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10023 เด็กชาย ภรดร อาเชอะ รายงานตัวและมอบตัว 

2 10043 เด็กชาย ธรรมศักดิ์ แซ่ฮ่วง วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10114 เด็กหญิง เพชรลดา ยืนยงแสน เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 10116 เด็กหญิง วรัชยา เกตุชู  

5 10129 เด็กหญิง ชนกนันท์ แซ่ผ่าน  

6 10159 เด็กหญิง วิรดา วิกิจสร้างสรรค์  

7 10166 เด็กชาย อสมา แซ่จาง  

8 10206 เด็กชาย ชินกฤต โยธิยา  

9 10262 เด็กหญิง จิตรา จือเต๊าะ  

10 10268 เด็กหญิง ปุณยาพร ห่วงใย  

11 10272 เด็กหญิง ปัทมพร แซ่ซ้ง  

12 10276 เด็กชาย ฌานุวัฒน์ เจริญวัชรสิน  

13 10278 เด็กหญิง ชิงชิง แซ่ท่ัง  

14 10285 เด็กหญิง ปานตะวัน เพียงคำ  

15 10286 เด็กหญิง พัชรา เยอส่อ  

16 10289 เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา ผกายศรีสกุล  

17 10293 เด็กชาย ภาคภูมิ มาเยอะ  

18 10296 เด็กชาย ญัฐวุฒิ ห่วยแล  

19 10310 เด็กหญิง ชนิกานต์ เมอแลกู่  

20 10311 เด็กหญิง นารีรัตน์ โปเซ่  

21 10313 เด็กหญิง พระพร แซ่จ๋าง  

22 10314 เด็กชาย คุณนนท์ สามัคคีก่อสกุล  

23 10322 เด็กหญิง นฤมล เยอะเบียง  
 
 
 
 



6 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) ห้อง ม.1/5 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10004 เด็กชาย อาชิรวัฒน์ ลารัว รายงานตัวและมอบตัว 

2 10010 เด็กชาย วีรภาพ ภูชมศรี วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10026 เด็กหญิง กัญญ์วรา ทาศักดิ์ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 10039 เด็กหญิง ภูษณิศา จับใจนาย  

5 10040 เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นหนู  

6 10059 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยวงค ์  

7 10060 เด็กชาย วรเมศร์ เลิศเกียรติรัชตะ  

8 10083 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ภิญโญฤทธิ์  

9 10084 เด็กหญิง ณัฐณิชา เขื่อนคำแสน  

10 10088 เด็กหญิง ณัฐณิชา นาทะสัน  

11 10098 เด็กชาย ธีรภัทร มาลาแซม  

12 10101 เด็กหญิง อริยา เขื่อนคำแสน  

13 10107 เด็กชาย กิตติพันธ์ ปัญญา  

14 10109 เด็กชาย ปุญญพัมน์ คำเพียร  

15 10135 เด็กชาย พงศธร เดหลุ่ม  

16 10143 เด็กหญิง จีรนันท์ กุณามา  

17 10145 เด็กหญิง ธัญญาศิริ หมอกใหม่  

18 10147 เด็กหญิง ศรัณย์พร สะทิง  

19 10148 เด็กหญิง เขมจิรา ศรีระ  

20 10149 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ จุมอ่อน  

21 10160 เด็กชาย พีรวิทย์ พัฒนาปวงชน  

22 10165 เด็กชาย อภิชาติ ตาเปี๊ยก  

23 10168 เด็กชาย พิพัฒน์ คำลือวงค์  

24 10169 เด็กหญิง ธัญญาเรศ พรถึง  

25 10170 เด็กชาย หทัย เยอแจะ  
 



7 
ห้องเรียนปกติ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) ห้อง ม.1/5 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 10171 เด็กชาย ศุภากร อินทร์สา รายงานตัวและมอบตัว 

27 10173 เด็กชาย นพรัตน์ ภูสาม วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

28 10180 เด็กหญิง กมล นาติ๊บ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

29 10182 เด็กชาย ต่อตระกูล แซ่ย่าง  

30 10184 เด็กหญิง ธนชมล อุ่นเมือง  

31 10201 เด็กชาย กิตติกิน จันทาพูน  

32 10226 เด็กหญิง จิตินันท ์ วรรณภีระ  

33 10230 เด็กชาย ธาราเมศร์ ใจฉ่ำ  

34 10238 เด็กชาย วิศรุต ปิมปา  

35 10249 เด็กชาย ชาติชัย ส่าหม่อ  

36 10265 เด็กหญิง วรัญญา คำเฟย  

37 10269 เด็กชาย พลพล คาล่า  

38 10279 เด็กชาย อดิศักดิ์ ชัยศิลป์  

39 10300 เด็กชาย โกญดณัย กันธวงค ์  

40 10315 เด็กหญิง กัญญาภัค พยาบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/6 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10001 เด็กหญิง เบญญา แซ่ซ่าน รายงานตัวและมอบตัว 

2 10005 เด็กหญิง พิมพกานต์ คำหล้าทราย วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10014 เด็กหญิง กนกวรรณ สมวัน เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 10019 เด็กชาย พัทธยศ สิทธิมงคล  

5 10029 เด็กชาย รังสรรค์ เขื่อนคำแสน  

6 10035 เด็กชาย วีราวัฒน ์ แสงจูง  

7 10044 เด็กชาย ณัฐภูม ิ เตยหอม  

8 10054 เด็กหญิง ลักษิกา ไชยนันตา  

9 10067 เด็กชาย รัตนโชต ิ แสงบุญ  

10 10073 เด็กชาย พนมรัตน์ น้ำจุม  

11 10077 เด็กหญิง กัญญารักษ์ ก้อแสง  

12 10078 เด็กหญิง พรรณอร ยี่เบอะ  

13 10081 เด็กชาย พิชิพงษ์ หม่อโปะกู่  

14 10089 เด็กชาย ฐานันดร รัตนบรรเทิง  

15 10097 เด็กชาย รัชนาท ช่วยบำรุง  

16 10105 เด็กหญิง วรัญญา ชุ่มมงคล  

17 10124 เด็กหญิง ญานิสา ธิน้อมธรรม  

18 10133 เด็กชาย นพเก้า อ่ินคำ  

19 10153 เด็กหญิง สุพัตรา โวยย ึ  

20 10161 เด็กชาย เนติ ชัยสุข  

21 10186 เด็กหญิง กัญญาณี ตรีไพบูลย์  

22 10187 เด็กหญิง สุนันดา แต้จิ๋ว  

23 10194 เด็กหญิง ชนิดา จะนู  

24 10198 เด็กหญิง พิมพ์รำไพร ครองปัญญา  

25 10202 เด็กหญิง ฐิตาพร มาเยอะ  
 



9 
ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/6 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 10203 เด็กหญิง มัทนาพร แสนคำมูล รายงานตัวและมอบตัว 

27 10210 เด็กชาย สิทธิโชค ชุมภูทอง วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

28 10224 เด็กชาย พิชิตชัย อ่ินแก้ว เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

29 10243 เด็กหญิง ฐิติพร คงเลิศสกุล  

30 10273 เด็กหญิง นัฐวรรณ อินธิแสน  

31 10275 เด็กชาย นรภัทร สนธิกรณ์  

32 10280 เด็กหญิง มยุรี มาเยอะ  

33 10282 เด็กชาย บรรพต เรือนรื่น  

34 10287 เด็กชาย ปกรณ์ นวชิตกุล  

35 10290 เด็กหญิง โนรา โหว่ยคือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/7 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10007 เด็กหญิง ณัฐิณี แว่นปันไชย รายงานตัวและมอบตัว 

2 10009 เด็กชาย ชยกร อิกำเหนิด วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10012 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ชื่นดี เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

4 10032 เด็กชาย พัชรพล ภัทรเกตุอนันต์  

5 10037 เด็กชาย ชูตระกูล ทาทอง  

6 10048 เด็กชาย ธนกฤต ซางสุภาพ  

7 10052 เด็กหญิง ภาวิน ี หงษ์สิริโสภา  

8 10055 เด็กชาย เทพบุตร วิบูลธนไพศาล  

9 10057 เด็กชาย ธนโชต ิ อ่ินแก้ว  

10 10062 เด็กหญิง อาทิตญา ธรรมวงค์  

11 10068 เด็กชาย ธันวา ตาวัน  

12 10080 เด็กหญิง ลินดา โครตหา  

13 10085 เด็กชาย จะแล ลาหู่นะ  

14 10096 เด็กหญิง ธันวา เมอโป๊ะกู่  

15 10119 เด็กชาย ธนวิน นามปั๋น  

16 10126 เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุณัชญ์  

17 10134 เด็กชาย สิทธิพล อินต๊ะขัด  

18 10138 เด็กชาย ภาณุภัทร วิเศษวิไลรักษ์  

19 10151 เด็กชาย ศิริชัย จันทาพูน  

20 10152 เด็กชาย นาธาร พ่ึงทอง  

21 10154 เด็กหญิง จารวี สู้ไพริน  

22 10176 เด็กหญิง ขวัญข้าว วัชรศิลป์เมธี  

23 10207 เด็กหญิง ญารินดา มะสีละ  

24 10216 เด็กหญิง ปาณิสรา มาเยอะ  

25 10219 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ เบียเช้  
 



11 
ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/7 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 10222 เด็กชาย ปวัตร อุดเมืองแก้ว รายงานตัวและมอบตัว 

27 10225 เด็กชาย วีรพล จันทาพูน วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

28 10229 เด็กหญิง ภูษิตา เจเบาะ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

29 10232 เด็กหญิง ธารินี พรมลี  

30 10245 เด็กหญิง นุชนาถ นันทะเสน  

31 10256 เด็กชาย ธนดล วิเศษโพธิ์ศรี  

32 10277 เด็กหญิง สิริญพร วิเศษเพ่ิมทรัพย์  

33 10292 เด็กหญิง อาเชอะ เบียงเช  

34 10312 เด็กชาย พงศกร รุ่งขวัญเรือน  

35 10323 เด็กชาย อนันท์ดา พรมมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/8 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10006 เด็กชาย สุทธิพงค์ ประสงค์ทรัพย์ รายงานตัวและมอบตัว 

2 10050 เด็กหญิง ภัชรา วิบูลความดี วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10064 เด็กหญิง ภัคพร แตะกระโทก เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 10065 เด็กชาย นันทภพ ข่าล่า  

5 10074 เด็กหญิง ใบหยก ชอบทองหลาง  

6 10090 เด็กหญิง ณภาดา ทรัพย์สกุล  

7 10092 เด็กชาย เปโตร วิมลขจรสิริ  

8 10104 เด็กหญิง กนกพร สิงห์ใจ  

9 10118 เด็กชาย อนาวิน เชอหมื่อ  

10 10120 เด็กหญิง ภัทรธิดา กุลธานี  

11 10122 เด็กชาย ธีรเดช เยอเบาะ  

12 10123 เด็กชาย วราเมธ มะลิตา  

13 10130 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ ปันแก้ว  

14 10131 เด็กชาย อมรเทพ เยาว์ธานี  

15 10146 เด็กชาย กณิศพงศ์ บุญทาทอง  

16 10163 เด็กชาย ธีรพงษ์ มาเยอะ  

17 10172 เด็กชาย เหมราช เหมะธุรินทร์  

18 10177 เด็กชาย พิชยดนย์ ปงกา  

19 10188 เด็กหญิง โสภาพิชญ์ มูลคำ  

20 10190 เด็กหญิง พิมประภา แก้วนาติ๊บ  

21 10196 เด็กชาย กรวิชย์ อ้ึงวัฒนะไพศาล  

22 10200 เด็กหญิง อรนันท์ ต๊ะต้องใจ  

23 10204 เด็กชาย ภานุเดช ผัดกาศ  

24 10205 เด็กชาย ธีรภัทร มูลศรี  

25 10215 เด็กชาย สุริยา อัตไพบูลย์  
 



13 
ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/8 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 10231 เด็กชาย ธัรพล อุทัศน์ รายงานตัวและมอบตัว 

27 10240 เด็กหญิง ณัชชา หมื่อแล วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

28 10252 เด็กหญิง สันนิวัลย ์ ธำรงดิลก เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

29 10257 เด็กหญิง กชพร ยอแจะ  

30 10260 เด็กหญิง รักษณาลี โคตุเคน  

31 10266 เด็กหญิง นริญญา เมฆบนจันทร์  

32 10291 เด็กหญิง โบบีนา เบเช  

33 10305 เด็กชาย ภูวนนท์ อีจัง  

34 10308 เด็กชาย อนุชิต ปัณณะระศรี  

35 10326 เด็กชาย กฤตภาส มาเยอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/9 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10002 เด็กชาย การัณยภาส ศักดิ์ดา รายงานตัวและมอบตัว 

2 10011 เด็กชาย รุ่งเรือง แสงวงค์ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10013 เด็กชาย ณัฐพงค์ ลาหู่นะ เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 10030 เด็กชาย ศกลวัฒน์ ปัญบือ  

5 10033 เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ชัยกุหลาบ  

6 10038 เด็กชาย กันต์ธีร์ เขื่อนคำ  

7 10049 เด็กชาย ปรเมธ อูปซาง  

8 10053 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ใจสมปาน  

9 10070 เด็กหญิง ณัฐณิชา ใจมอย  

10 10087 เด็กชาย สุชาติ เซก้อ  

11 10091 เด็กชาย อาโพ หมื่อแล  

12 10102 เด็กชาย ใส่ นามแสง  

13 10111 เด็กชาย ธนภูมิ วิบูลเจริญใจ  

14 10121 เด็กหญิง อพิญญา ศรีวิชัย  

15 10128 เด็กชาย ธนกร แซ่เย่า  

16 10144 เด็กหญิง วรรณิกา เขื่อนแก้ว  

17 10164 เด็กชาย อภินันท์ ชีหมื่อ  

18 10179 เด็กหญิง ดารุณี มาเยอะ  

19 10191 เด็กชาย กฤษตเมธ ยืนยงคีรีมาศ  

20 10197 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ยอดมูลคี  

21 10199 เด็กชาย อรรถพล ท่าดีสม  

22 10208 เด็กชาย ลีชอง ลี  

23 10209 เด็กชาย อิทธิกร เบเชกู ่  

24 10212 เด็กหญิง พัชนี มาเยอะ  

25 10217 เด็กหญิง ลภัสสิน ี จำรัส  

 



15 
ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/9 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 10218 เด็กหญิง จินตหรา อายิกู่ รายงานตัวและมอบตัว 

27 10241 เด็กหญิง ลลิตา แซ่เต๋น วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

28 10244 เด็กหญิง กานต์ธีรา วังคะฮาต เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

29 10248 เด็กชาย รพีภัทร นะนู  

30 10253 เด็กหญิง ปภาวดี กิตติศัพท์กันทร  

31 10255 เด็กหญิง สุพรรณา ทาวงค์  

32 10259 เด็กหญิง เกาะแสง มาเยอะ  

33 10261 เด็กหญิง รัศมี มาเยอะ  

34 10267 เด็กหญิง ทิพวรรณ สถา  

35 10270 เด็กชาย จิรายุ บริภัคกุล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/10 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10017 เด็กชาย กฤต คิดชอบ รายงานตัวและมอบตัว 

2 10027 เด็กหญิง วรินทร ทองสุขถาวร วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10034 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ปาระมี เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 10036 เด็กชาย มิ่งขวัญ เอ่ียมสะอาด  

5 10041 เด็กหญิง ภัทรจาริน บุญอยู่  

6 10046 เด็กหญิง กิตติกา กันทะวัง  

7 10051 เด็กหญิง ญานนันท์ ซาวคำเขต  

8 10072 เด็กชาย ภูเบศวร์ แสงคำ  

9 10075 เด็กหญิง วลุณี เชอหมื่อ  

10 10076 เด็กหญิง ชยานิตย์ ชื่นพีรชัย  

11 10093 เด็กหญิง ธํญญาลักษณ์ เครือปัญญา  

12 10095 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ แก้วรากมุข  

13 10099 เด็กชาย นันทชัย นาเมือง  

14 10103 เด็กชาย ด.ช.อโณทัย ลีโบ  

15 10106 เด็กหญิง ณัฐธิดา เสียงหาญ  

16 10136 เด็กชาย ชินดนัย คุณโพธิ์  

17 10139 เด็กชาย ปรวัฒน์ มีทุน  

18 10141 เด็กหญิง ณัชชา อินทจักร์  

19 10150 เด็กชาย พงศกร นามอ้าย  

20 10155 เด็กชาย อนุรักษ์ แซ่ว่าง  

21 10162 เด็กชาย ธนากร มาเยอะ  

22 10167 เด็กหญิง สุวิตรา คำหล้าทราย  

23 10174 เด็กหญิง กวิสรา ตามี่  

24 10178 เด็กชาย ลัทธวิทย์ ทายะ  

25 10193 เด็กหญิง เพ็ญณภา สมวัน  
 



17 
ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/10 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 10227 เด็กชาย นันทพัฒ ดวงแสนสุข รายงานตัวและมอบตัว 

27 10234 เด็กหญิง กนกนภา เรือนทอง วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

28 10254 เด็กหญิง สุพรรณี ทาวงค์ เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

29 10283 เด็กหญิง พัชราภรณ์ เสงี่ยมวงค์  

30 10297 เด็กหญิง บุลจิรา เรืองอ่อน  

31 10304 เด็กชาย พงศกรณ์ อีจัง  

32 10307 เด็กชาย อดิศร โวยแม  

33 10318 เด็กชาย โยฮัน หม่อโปกู่  

34 10319 เด็กชาย ภานุวิชญ ์ สองเมือง  

35 10321 เด็กชาย ธนวันต ์ รุ่งมงคลนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/11 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 10003 เด็กชาย ศุภกร ทันสม รายงานตัวและมอบตัว 

2 10016 เด็กชาย วชิระ เลิศพิทักษสิทธิ์ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

3 10020 เด็กหญิง กัญญาพัชร ใหม่น้อย เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

4 10021 เด็กชาย ธีรภัทร แซ่ซิน  

5 10024 เด็กชาย ฉันทพล ชัยโยค  

6 10042 เด็กหญิง กาญจนา นามทา  

7 10056 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ โตสุวรรณ  

8 10061 เด็กชาย รัชชานนท์ ขันคำยา  

9 10063 เด็กหญิง วิภาดา ใจลี  

10 10066 เด็กชาย สาม นามแสง  

11 10069 เด็กชาย จิรวัศ สมบูรณ์  

12 10079 เด็กหญิง กนกรดา อ้ายแสง  

13 10086 เด็กหญิง ปลายฟ้า เทียนละ  

14 10110 เด็กชาย ภูวิศ สีปินตา  

15 10117 เด็กหญิง ดวงกมล มั่นคง  

16 10137 เด็กหญิง นันทิพร ยะรังษี  

17 10140 เด็กชาย ภูริณัฐ ทิคำ  

18 10142 เด็กหญิง ภรณ์วัชรา เข็มพรหม  

19 10185 เด็กหญิง มรกต ซางสุภาพ  

20 10189 เด็กชาย วรวิช กันทะวงค์  

21 10195 เด็กหญิง อรรัมภา วงค์ษา  

22 10213 เด็กหญิง แสงลู ปะหล่อง  

23 10220 เด็กชาย จารุกร ยาทัน  

24 10221 เด็กชาย ศิริเกียรติ ริยะเทน  

25 10233 เด็กชาย ธาวิน จูเปาะ  
 



19 
ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง ม.1/11 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

26 10235 เด็กชาย ป่าง คำแสง รายงานตัวและมอบตัว 

27 10242 เด็กชาย ภาคภูมิ พลเดช วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

28 10247 เด็กหญิง กิติยาพร ลาหู่นะ เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

29 10264 เด็กชาย รัฐเขตต ์ ชื่นใจ  

30 10281 เด็กหญิง นภัสนันท์ ปินยาง  

31 10288 เด็กชาย ธนาการ เชอหมื่อ  

32 10298 เด็กหญิง อาจา อายี  

33 10316 เด็กหญิง วรุณยุพา หมายซ้อนกลาง  

34 10320 เด็กหญิง จอมขวัญ ไอ่ใส่  

35 10325 เด็กชาย ธันย์ดนัย จะฟะ  
 
 


