
 

 

 

ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564   

........................................................ 
 

  ตามท่ีโรงเรียนธิดาแม่พระ   ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รอบท่ัวไป ปีการศึกษา 2564  ซึ่งได้ท าการสอบคัดเลือก 
เมื่อวันเสาร์ท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2564 นั้น  
  บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือก   เสร็จส้ินด้วยความเรียบร้อย  จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์)  ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รอบท่ัวไป โรงเรียนธิดาแม่พระ  ปีการศึกษา 2564  ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
  ท้ังนี้  นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ขอให้ผู้ปกครอง (นักเรียนไม่จ าเป็นต้องมา) มายืนยันสิทธิ์
พร้อมช าระเงินค่ามอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ  ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564  เวลา 08.30-10.30 น.  
ณ ห้องธุรการ ตึกประถมศึกษา  หากท่านไม่มายืนยันสิทธิ์พร้อมช าระเงินค่ามอบตัว ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด ถือว่า
นักเรียนคนนั้นสละสิทธิ์  
 
 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 
 
 
            (นางสาวสายสุดา   กิจประยูร) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ 
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เอกสารหลักฐานส าหรับการมอบตัวนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ม.1 และ ม.4 

1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
3. ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน ลงช่ือส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   จ านวน  1 ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   ลงช่ือส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   จ านวน  1 ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา        ลงช่ือส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   จ านวน  1 ชุด 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา     ลงช่ือส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   จ านวน  1 ชุด 
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)   เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล  เป็นต้น 
8. เฉพาะนักเรียนชั้น ป.3-ป.6  หลักฐานย้าย (น ามาให้ท่ีห้องธุรการภายในวันท่ี 6 พ.ค.64) 
 8.1. หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (ปศ.20) 
 8.2  หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 8.3  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6) 
 8.4  ระเบียนสะสม (ปพ.8) 
9. เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1  เอกสาร ปพ.1 (ฉบับจริง จบ ป.6) ภายในวันที่ 6 พ.ค.64 
10.เฉพาะนักเรียนชั้น ม.4 เอกสาร ปพ.1 (ฉบับจริง จบ ม.3) ภายในวันที่ 6 พ.ค.64 
11. เงินค่ามอบตัว  
 ช้ัน ป.3 IEP แอร์  + ปรับพื้นฐาน       14,320 บาท 
 ช้ัน ป.3 IEP พัดลม + ปรับพื้นฐาน    12,320 บาท 
 ช้ัน ป.4 IEP แอร์  + ปรับพื้นฐาน       14,820 บาท 

ช้ัน ป.4 IEP พัดลม + ปรับพื้นฐาน    12,820 บาท 
ช้ัน ป.5 IEP แอร์  + ปรับพื้นฐาน       14,820 บาท 
ช้ัน ป.5 ธรรมดา พัดลม + ปรับพื้นฐาน    10,420 บาท 
ช้ัน ป.6 IEP แอร์  + ปรับพื้นฐาน       14,820 บาท 
ช้ัน ป.6 ธรรมดา พัดลม + ปรับพื้นฐาน    10,420 บาท 
ช้ัน ม.1 IEP แอร์ + ปรับพื้นฐาน   13,030 บาท 
ช้ัน ม.1 ธรรมดา แอร์+ปรับพื้นฐาน 10,630 บาท 
ช้ัน ม.4 วิทย์-คณิต แอร์+ ปรับพื้นพื้นฐาน 11,965 บาท 
ช้ัน ม.4 ศิลป์ค านวณ แอร์ +ปรับพื้นฐาน 11,965 บาท 
ช้ัน ม.4 ศิลป์ภาษาจีน แอร์+ ปรับพื้นฐาน 12,465 บาท 

 

ข้อปฏิบัติในวันยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่ามอบตัวนักเรียน 
1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย (หากนักเรียนมากับผู้ปกครอง) 
2. นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย  หรือหน้ากากผ้า ขณะท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน 
3. นักเรียนและผู้ปกครองต้องผ่านจุดคัดกรองหน้าประตูโรงเรียน  ก่อนเข้ายืนยันสิทธิ์และช าระ

เงินค่ามอบตัวนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนธิดาแม่พระ 

  
ท่ี รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 3364004 ด.ญ. กัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร ป.3 

2 3364019 ด.ช. เกียรติภูม ิ หนูแก้ว ป.3 

3 3364030 ด.ญ. ณปภัช บุญฑาทิพย์ ป.3 

4 3364101 ด.ญ. ณัชชา เมฆาสวัสด์ิ ป.3 

5 3364005 ด.ญ. ณิชมน ศรีแก้ว ป.3 

6 3364120 ด.ญ. ปพิชญา คาระวะ ป.3 

7 3364022 ด.ญ. ปภาวี เรือนสูง ป.3 

8 3364109 ด.ญ. เปมิกา จิตราภิรมย์ ป.3 

9 3364044 ด.ช. พีรวิชญ ์ บุญแทน ป.3 

10 3364014 ด.ญ. เพชรไพลินทร์ ดลปัดชา ป.3 

11 3364029 ด.ญ. วิชยาฎา สมเกียรติกุล ป.3 

12 3364009 ด.ญ. ศศิพิมพ์ มุสิกอินทร์ ป.3 

13 3364007 ด.ช. สรวิชญ์ ศรีประไพ ป.3 

14 3364028 ด.ช. อติวิชญ์ จิตต์มาตร ป.3 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนธิดาแม่พระ 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในการมอบตัวห้องIEP สามารถมอบตัวห้องธรรมดาได้ 
 
 
 
 

ท่ี รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 4464040 ด.ญ. กชพร เล่ือนแป้น ป.4 

2 4564017 ด.ญ. กวินทิพย ์ แสงมณี ป.4 

3 4464020 ด.ญ. กัลยรัตน์ พรมโพธิ ์ ป.4 

4 4464001 ด.ญ. ชัญญา เลขวรนันท์ ป.4 

5 4464038 ด.ช. ฐกร ทองมาก ป.4 

6 4464026 ด.ช. ธณภัทร ขวัญยืน ป.4 

7 4464016 ด.ช. ธนธรณ์ ปานชาวนา ป.4 

8 4464011 ด.ช. ธนพิพฒัน ์ จินดาประดิษฐ ป.4 

9 4464036 ด.ญ. ธนภรณ์ คงมั่น ป.4 

10 464021 ด.ญ. ธนิดา หีตช่วย ป.4 

11 4464133 ด.ญ. นลินญา โพธิ์ทอง ป.4 

12 4464032 ด.ญ. นันท์นภัส สัมพันธ์ ป.4 

13 4464035 ด.ญ. ปาริฉัตต์ เทพพิมล ป.4 

14 4464010 ด.ญ. พรรวินท์ บัวเกต ุ ป.4 

15 4464008 ด.ญ. พิมพ์ลภัส มุสิกอินทร์ ป.4 

16 4464043 ด.ญ. ภัทราพร สุขสบาย ป.4 

17 4464106 ด.ญ. มัณทยา ชวาลิต ป.4 

18 4464113 ด.ญ. รัชย์ธมน บุญปลูก ป.4 

19 4464139 ด.ญ. สุภณิกาญจ์ หมื่นมี ป.4 

20 4464045 ด.ญ. หัทยา สร้อยจ าปา ป.4 

21 4464002 ด.ช. อติรุจ ศรีสวัสด์ิ ป.4 

22 4464050 ด.ญ. กัญญาณัฎ ประสมศรี ป.4 

23 4464027 ด.ช. กันตวัฒน ์ แก่นหล้า ป.4 

24 4464012 ด.ช. ศุภธัช นุ่นลอย ป.4 
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รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนธิดาแม่พระ 

 

 

 

                   หมายเหตุ: หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในการมอบตัวห้องIEP สามารถมอบตัวห้องธรรมดาได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น หมายเหตุ 

1 4464046 ด.ช. กรณ์พัฒนศักดิ์ ศรีทองกุล ป.5 มอบตัวห้องIEP 

2 4464126 ด.ญ. กัญญาพัชร อินทรมณี ป.5 มอบตัวห้องธรรมดา 

3 5564112 ด.ญ. ฐานิกา ชาติวุฒิ ป.5 มอบตัวห้องIEP 

4 5564138 ด.ช. ณ ปัญ ดัชนี ป.5 มอบตัวห้องIEP 

5 5564047 ด.ญ. ณัฐชยา ค ากล่ัน ป.5 มอบตัวห้องธรรมดา 

6 5564006 ด.ญ. ณิชกานต์ ศรีประไพ ป.5 มอบตัวห้องธรรมดา 

7 5564013 ด.ช. ธนเสฏฐ์ ทองสุวรรณ ป.5 มอบตัวห้องธรรมดา 

8 5564033 ด.ช. นพรุจ ขวัญแก้ว ป.5 มอบตัวห้องIEP 

9 5564129 ด.ญ. ปิ่นณภัส พวงแก้ว ป.5 มอบตัวห้องธรรมดา 

10 5564127 ด.ช. โยธิน สุดวิลัย ป.5 มอบตัวห้องธรรมดา 

11 5564108 ด.ญ. รมย์รัมภา นาคกลัด ป.5 มอบตัวห้องธรรมดา 



 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนธิดาแม่พระ 

 

 

                      หมายเหตุ: หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในการมอบตัวห้องIEP สามารถมอบตัวห้องธรรมดาได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น หมายเหตุ 

1 6664130 ด.ญ. ธันย์ชนก ขุนทองจันทร์ ป.6 มอบตัวห้องธรรมดา 

2 6664107 ด.ญ. ปพิชญา ทองสาลี ป.6 มอบตัวห้องIEP 

3 6664116 ด.ญ. สขิตา รักกะเปา ป.6 มอบตัวห้องธรรมดา 

4 6664124 ด.ญ. สุรีวัลย์ แช่ม ป.6 มอบตัวห้องธรรมดา 



 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนธิดาแม่พระ 

เลขที ่ เลขใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล แผน โรงเรียน 

1 64033 เด็กหญิง กรรณ์ริฐา ประเสริฐอุ้ย ปกติ เพชรผดุงเวียงไชย 

2 64275 เด็กหญิง กวินธิดา เขียวแดง ปกติ ธิดาแม่พระ 

3 64262 เด็กหญิง กวินธิดา ช่วยเหล่ือม IEP ธิดาแม่พระ 

4 64208 เด็กหญิง กัญญาพัชร สุวรรณโชติ IEP สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 

5 64008 เด็กหญิง กัญญารัตน ์ สุวรรณภิวัฒน ์ ปกติ ยุวศึกษา 

6 64253 เด็กหญิง กัญภร ปฐมขจรกุล ปกติ มานิตานุเคราะห์ 

7 64287 เด็กหญิง กานต์ธีรา คลาดนาน IEP ปัญญาทิพย์ 

8 64203 เด็กหญิง กิตติยา จุลมัย IEP วัดจันทร์ประดิษฐาราม 

9 64034 เด็กหญิง เกวลิน ชลธารสฤษฏ์ IEP ธิดาแม่พระ 

10 64227 เด็กหญิง คุณัญญา ด าพุ่ม IEP ธิดาแม่พระ 

11 64268 เด็กหญิง จิรานันท์ อุ่นพยัคฆ ์ IEP จงฮั้ว 

12 64281 เด็กหญิง ชนัญชิตา สกุลพันธุ์ ปกติ ธิดาแม่พระ 

13 64277 เด็กหญิง ชลชนก ส าคัญจิตต์ ปกติ ธิดาแม่พระ 

14 64220 เด็กหญิง ชาลิสา จังวัฒนกุล ปกติ อนุบาลนวพร 

15 64274 เด็กหญิง ชิดชนก ศิวะพิรุฬห์เทพ IEP บ้านท าเนียบ 

16 64239 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พลสังข ์ ปกติ ธีราศรมสุราษฎร์ 

17 64283 เด็กหญิง โชษิตา ทองจีบ ปกติ ธิดาแม่พระ 

18 64020 เด็กหญิง ญาณิศา สุขวิทย์ ปกติ วัดเกษมบ ารุง 

19 64007 เด็กหญิง ณฐพร วงศ์แก้ว ปกติ ดรุโณทัยพุนพิน 

20 64013 เด็กหญิง ณภัทชา ธัญธดาพงษ ์ ปกติ มานิตานุเคราะห์ 

21 64259 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา แตะกระโทก IEP ธิดาแม่พระ 

22 64028 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญชูวงค์ IEP เทพมิตรศึกษา 

23 64291 เด็กหญิง ณัฐธิดา แซ่ท้ัง IEP จอย 

24 64243 เด็กหญิง ธนสุกาญจน์ มั่นคง ปกติ วันทามารีอา ราชบุรี 

25 64031 เด็กหญิง ธฤษวรรณ อักษรเดช IEP นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 

26 64245 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เมฆลัย ปกติ เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 

27 64242 เด็กหญิง นันท์นลิน จิปริก ปกติ ธิดาแม่พระ 



 
 
 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนธิดาแม่พระ 
เลขที ่ เลขใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล แผน โรงเรียน 

28 64213 เด็กหญิง นิตย์รดี นาคประดิษฐ์ IEP ชุมชนวัดจันทาราม 
29 64030 เด็กหญิง บัวญาดา พานิชชาติ IEP ธิดาแม่พระ 
30 64012 เด็กหญิง เบญญาภัทร ปราบสุวรรณ ปกติ มานิตานุเคราะห์ 
31 64252 เด็กหญิง ปณิสรา เขาวงกต ปกติ ธีราศรมพุนพิน 
32 64017 เด็กหญิง ปภัสสร นนทะสร IEP ธีราศรมสุราษฎร์ 
33 64038 เด็กหญิง ปภาดา แพเพชรทอง IEP ไทยรัฐวิทยา 22 
34 65000 เด็กหญิง ปริณญารัตน์ วาสินุธ์ IEP ธิดาแม่พระ 
35 64018 เด็กหญิง ปิยะธิดา นนทะสร IEP ธีราศรมสุราษฎร์      
36 64249 เด็กหญิง ปุณยนุช ปลอดอ่อน ปกติ วัดบ้านส้อง 
37 64040 เด็กหญิง พิชญดา บุญกล่อม ปกติ ดรุโณทัยพุนพิน 
38 64222 เด็กหญิง พิชณิชาณันธ์ ลักษณะชู ปกติ อนุบาลนวพร 
39 64214 เด็กหญิง พิมพิศา ชินบุรารัตน์ ปกติ คีรีรัฐนิคม 
40 64006 เด็กหญิง พิมพิศา ทองสาย IEP ธิดาแม่พระ 
41 64250 เด็กหญิง เพชรพลอย สอนวิสัย ปกติ วัดบ้านส้อง 
42 64292 เด็กหญิง ฟ้าใส แซ่ขวย IEP นานาชาติสุราษฎร์ธานี 
43 64229 เด็กหญิง ภิญญดา อินทชาติ IEP มานิตานุเคราะห์ 
44 64260 เด็กหญิง รวิสุดา ศรียังมาศ ปกติ มานิตานุเคราะห์ 
45 64026 เด็กหญิง รักติกานต์ แก่นเขียว ปกติ คีรีรัฐนิคม 
46 64271 เด็กหญิง รักสกุล พรมจันทร์ IEP เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 
47 64212 เด็กหญิง ลลิตา ยศเมฆ ปกติ ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 
48 64221 เด็กหญิง ลักคณา สุดเลิศ ปกติ อนุบาลนวพร 
49 64035 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เรืองฤทธิ์ IEP ธิดาแม่พระ 
50 64272 เด็กหญิง วริศรา วรรณคีรี IEP สหกรณ์นิคม 
51 64019 เด็กหญิง วันเพ็ญ ทองตากรณ์ ปกติ มานิตานุเคราะห์ 
52 64039 เด็กหญิง สิรินดา พราหมชู IEP อนุบาลพฤษชาติ 
53 64269 เด็กหญิง สุวภัทร คงศรี IEP ธิดาแม่พระ 
54 64005 เด็กหญิง แสงรญา รอดชุม IEP เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 
55 64290 เด็กหญิง อภิชญา ทองจันทร์ ปกติ เซนโยเซฟเกาะสมุย 

56 64029 เด็กหญิง อริสรา นะตะ IEP มานิตานุเคราะห์ 
57 64211 เด็กหญิง อัญชิสา เพชรทอง ปกติ เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 
58 64037 เด็กหญิง อันชิกา วงศ์วานิช IEP มานิตานุเคราะห์ 
59 64278 เด็กหญิง อัศศิริ สุดดวง ปกติ โชคชัยกระบี่ 



 
 
 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนธิดาแม่พระ 

 

ส ารอง 

เลขที ่ เลขใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล แผนการเรียน 

1 64263 นางสาว ชุติมา ชาญอักษร ศิลป์-ภาษา 

2 64236 นางสาว วรุณี เรียนพิษ ศิลป์-ค านวณ 

3 64001 เด็กหญิง ศิรดา รักษ์จินดา ศิลป์-ค านวณ 
 

 

 

 

 

เลขที ่ เลขใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล แผนการเรียน 

1 64023 เด็กหญิง วรันธร ธาระวานิช ศิลป์-ค านวณ/วิทย์-คณิต 

2 64258 เด็กหญิง สิริวรัญยา นิยมกองบุญ ศิลป์-ค านวณ/วิทย์-คณิต 

3 64254 นางสาว รักษิตา ด่านวิริยะกุล ศิลป์-ภาษา 

4 64216 นางสาว ธันยพร สิทธา ศิลป์-ภาษา/วิทย์-คณิต 

5 64264 นางสาว กมลวรรณ นนทฤทธิ์ ศิลป์-ค านวณ/วิทย์-คณิต 

6 64228 เด็กหญิง ณัฐนรี วงศ์คณาวุฒิไตร ศิลป์-ค านวณ 

7 64210 เด็กหญิง ศศิวรรณ วีระกุล ศิลป์-ค านวณ 

8 64270 เด็กหญิง ฟารีดา พิศหมัด ศิลป์-ค านวณ 

9 64207 นางสาว พนิตนาถ จีระพิวัฒน ์ ศิลป์-ภาษา 

10 64011 นางสาว มนัสวี แจ้งเศษ ศิลป์-ภาษา 

11 64255 นางสาว ทัญญลักษณ์ พูลศรี ศิลป์-ค านวณ 

12 64024 นางสาว นิรชา ชายแก้ว ศิลป์-ภาษา 


