
 

 

 

ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประเภทโควตา (นักเรียนเดิม)   ประจ าปีการศึกษา 2564 
........................................................ 

 

  จากการยื่นขอโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประเภทโควตา (นักเรียนเดิม)  ประจ าปีการศึกษา 2564  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 นั้น   บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น (IEP) แผนการเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.
(MSEP) แผนการเรียนโครงการศิลป์-ภาษาจีน แบบเข้มข้น ( ICEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน และแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 

เพ่ือให้การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์    และมอบตัวนักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่4  ประเภทโควตา (นักเรียนเดิม) ประจ าปีการศึกษา 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    โรงเรียน
จึงขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนด าเนินการยืนยันสิทธิ์   และมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ณ  
โรงเรียนธิดาแม่พระ ฝั่งประถมศึกษา  ดังนี้ 
 

1. การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน 
 
 

 

ชั้น การด าเนินการ วันที่ เวลา สถานที ่
ม.1 มอบตัวนักเรียน 21 กุมภาพันธ์ 2564 08.30-10.30 น. บริเวณใต้อาคาร 2  

 ประชุมผู้ปกครอง 21 กุมภาพันธ์ 2564 10.30-11.30 น. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารดวงหทัย 
ม.4 มอบตัวนักเรียน 21 กุมภาพันธ์ 2564 12.30-14.00 น. บริเวณใต้อาคาร 2 

 ประชุมผู้ปกครอง 21 กุมภาพันธ์ 2564 14.00-15.30 น. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารดวงหทัย 
 

2. เอกสารหลักฐานส าหรับการมอบตัว 
2.1 ใบมอบตัว  จ านวน 1 ชุด ซึ่งท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (คุณครูประจ าชั้น 

จะแจกให้กับนักเรียนก่อนวันมอบตัว 2 สัปดาห์) พร้อมเงินมอบตัว 
2.2 รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ติดที่ใบมอบตัว 

ในข้อ 2.1 
2.3 ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน ลงชื่อส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   จ านวน  1 ชุด 
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   ลงชื่อส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   จ านวน  1 ชุด 
2.5 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา        ลงชื่อส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   จ านวน  1 ชุด 
2.6 ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา     ลงชื่อส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   จ านวน  1 ชุด 
2.7 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  เป็นต้น 
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3. ข้อปฏิบัติในวันมอบตัว 
3.1 นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย 
3.2 นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย  หรือหน้ากากผ้า ขณะที่อยู่ในบริเวณ

โรงเรียน 
3.3 นักเรียนและผู้ปกครองต้องผ่านจุดคัดกรองหน้าประตูโรงเรียน  ก่อนเข้ารายงานตัวและ

มอบตัวนักเรียน 
 
 

หากนักเรียนคนใดไม่มาท าการรายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่า 
            นักเรียนคนนั้น สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 
 
 
      
 

               ประกาศ  ณ  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 
 

 
       
 

              (นางสาวสายสุดา   กิจประยูร) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนธิดาแม่พระ     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทโควตา 

ที ่ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 

1 ด.ญ กนกนันท์ธิดา ณะเสน GEP 
2 ด.ญ กนกวรรณ เมืองข า IEP 
3 ด.ญ กมลลักษณ์ บุญรุ้ง ปกติ 
4 ด.ญ กมลวรรณ์ มั่งมี ปกติ 
5 ด.ช. กฤษฎา เจริญวุฒิ MLP 
6 ด.ญ กวินธิดา ฤกษ์ตุลา ปกติ 
7 ด.ญ กัญญาณัฐ พูลสิน IEP 
8 ด.ญ กัญญาภัค เพชรจรูญ MLP 
9 ด.ญ กันติชา สุทธิจ านงค์ ปกติ 
10 ด.ญ กานต์มณี ศิริอนันตภัทร์ ปกติ 
11 ด.ญ กีรัตยา เทพศิริ MLP 
12 ด.ญ กุลนาถ ทิพยชิต IEP 
13 ด.ญ กุลิสรา สันเพชร GEP 
14 ด.ช คณิศ คงแก้ว GEP 
15 ด.ญ คณิศร บุญศิลป์ ปกติ 
16 ด.ญ ควีนญา โกวิทานุพงศ์ MLP 
17 ด.ญ จัสมิน วัฒนพุ่มชู ปกติ 
18 ด.ญ จิตติมา แซ่ตั้ง IEP 
19 ด.ญ จิรภัทธ์ สิงหภาณุพงศ์ IEP 
20 ด.ญ. จิรัชยา สิงหภาณุพงศ์ IEP 
21 ด.ญ จิรัฐิติกาล นวลบุญ IEP 
22 ด.ญ จีรนันท์ ใจสม ปกติ 
23 ด.ญ จุฬาลักษณ์ เติมเกียรติไพศาล IEP 
24 ด.ญ ฉวีวรรณ หีบทอง ปกติ 
25 ด.ญ ชญานิศ ค าแผ้ว MLP 
26 ด.ญ ชนัญชิตา แพนาค GEP 
27 ด.ญ ชนัญธร พงศ์เดชาภัค ปกติ 
28 ด.ญ ชนิษฐา หวามา IEP 
29 ด.ญ ชนิสรา ตั้นขุ้ย IEP 
30 ด.ญ ชนิสรา จิตรพิไล ปกติ 
31 ด.ญ ชมพูนุท บวรศรีสุข IEP 
32 ด.ญ ชลกนก อุทัยบุญญะลาภา IEP 
33 ด.ญ ชลชนก ส าคัญจิตต์ IEP 
34 ด.ญ ชลธิชา ทองชุม IEP 
35 ด.ช. ชัชพล วชิรานันตวัฒน์ GEP 

 
 
 



โรงเรียนธิดาแม่พระ     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทโควตา 

ที ่ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 
36 ด.ญ ชาลิสา ฉิมชูทอง MLP 
37 ด.ช ชิษณุพงศ์ แร่ทอง GEP 
38 ด.ญ ชุติมา ฤกษ์ชะงาย IEP 
39 ด.ญ ญพิภา ศรีสุวรรณ ปกติ 
40 ด.ญ ญาณิดา แสงสุวรรณ ปกติ 
41 ด.ญ ญาณิน อัครชูวงศ์ IEP 
42 ด.ญ ญาณีนาถ รัตนภักด ี ปกติ 
43 ด.ญ ฐาณิตา พัฒนพงษ์ IEP 
44 ด.ญ ฐิติกานต์ แก้วนิรมิตร ปกติ 
45 ด.ญ ณฐพร รัตนรัตน์ ปกติ 
46 ด.ญ ณฐพร งามข า IEP 
47 ด.ญ ณัชศรณ์ อินทรนาค IEP 
48 ด.ญ ณัฎชญาดา รบอาจ ปกติ 
49 ด.ญ ณัฎฐณิชา เอกปฐมศักดิ์ MLP 
50 ด.ญ ณัฎฐนันท์ ฐิตกุล IEP 
51 ด.ญ ณัฎฐากร รักสวัสดิ์ GEP 
52 ด.ญ ณัฐชญยา พุทธรรมรงค์ ปกติ 
53 ด.ญ ณัฐฐิญา วชิรดารา ปกติ 
54 ด.ญ ณัฐณิชา ถาวรสิน GEP 
55 ด.ญ ณัฐณิชา สุทธิรักษ์ ปกติ 
56 ด.ญ ณัฐณิชาช์ สุขีเกตุ GEP 
57 ด.ญ ณัฐนรี อินทจันทร์ MLP 
58 ด.ญ ณัฐนรี เพ็ชรสุข ปกติ 
59 ด.ญ ทอฝัน เทียนแก้ว ปกติ 
60 ด.ญ ทีน่า อิกบาล ปกติ 
61 ด.ญ ธนัญชนก สกุลอ่อน IEP 
62 ด.ญ ธนันญดา ศรีพัฒน์ GEP 
63 ด.ญ ธัญชนก นวลสุทธิ ์ MLP 
64 ด.ญ ธัญญาลักษณ์ กัลป์พฤกษ์ IEP 
65 ด.ญ ธิดารัตน์ รุ่งช่วง IEP 
66 ด.ญ ธินิดา เพชรวงศ์ IEP 
67 ด.ญ ธีรนุช บัวบางกรูด ปกติ 
68 ด.ญ นงนภัส ขวัญเรือน GEP 
69 ด.ญ นฏกร มาทอง ปกติ 
70 ด.ญ นฤมล โรยรินทร์ IEP 

 
 
 
 



โรงเรียนธิดาแม่พระ     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทโควตา 

ที ่ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 
71 ด.ญ นฤมล ทองประสม GEP 
72 ด.ญ นันท์นภัส สุขธร MLP 
74 ด.ญ นาราภัทร เกื้อเดช ปกติ 
75 ด.ญ นิธิชญา มีชัย GEP 
76 ด.ญ เนียลิตา โกดินร์ ปกติ 
77 ด.ญ เบ็ญจรักษ์ พรมประมง ปกติ 
78 ด.ญ. ปกฉัตร ศรีสุวรรณ ปกติ 
79 ด.ญ ปญิตา เพชรช้าง MLP 
80 ด.ญ ปณิดา เพชรรัตน์ ปกติ 
81 ด.ญ ปภาดา ดวงจิโน MLP 
82 ด.ญ ปภาวิน ทรัพย์สุนทร ปกติ 
83 ด.ญ ประภาวดี นวลมุสิก ปกติ 
84 ด.ญ ปริณดา หงสวินิตกุล IEP 
85 ด.ญ ปรียาภรณ์ พืชผล IEP 
86 ด.ญ ปวิตรา สุขจันทร์ ปกติ 
87 ด.ช ป้องภพ พิมศักดิ์ GEP 
88 ด.ญ ปัญญดา โกวิทานุพงศ์ ปกติ 
89 ด.ญ ปาริตา ยวนานนท์ IEP 
90 ด.ญ ปาลิตา นิลชาติ ปกติ 
91 ด.ญ ปาลิตา จิตดาว ปกติ 
92 ด.ช ปุญญพัฒน์ ยศเมฆ MLP 
93 ด.ญ ปุญญิศา ทองชิต GEP 
94 ด.ญ ปุญญิศา อินท์อักษร ปกติ 
95 ด.ญ ปุญญิศา คงทรัพย์ ปกติ 
96 ด.ญ เปรมญุตา ทองปลอด GEP 
97 ด.ญ เปรมยุดา ใจชื่น IEP 
98 ด.ญ ผกากรอง พรหมฉิม ปกติ 
99 ด.ญ พนิตฐดา แต้มบรรจง MLP 
100 ด.ญ พรกนก รักบรรจง MLP 
101 ด.ญ พรธวัล บุญเตียว GEP 
102 ด.ญ พรพิมล ผ่านคุ้ม ปกติ 
103 ด.ญ พัทธ์ธีรา ปฤษฎางค์กูล GEP 
104 ด.ญ พัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี GEP 
105 ด.ญ พิชชาภา นพคุณ IEP 
106 ด.ญ พิชามญชุ์ เพ็ญจันทร์ IEP 

 
 
 
 



โรงเรียนธิดาแม่พระ     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทโควตา 

ที ่ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 
107 ด.ญ พิมพ์พิมุข คริสต์ปัญฑา ปกติ 
108 ด.ญ พิมศ์แพง ศิริโภคพัฒน์ MLP 
109 ด.ญ เพ็ญพิชชา แซ่ตัน IEP 
110 ด.ญ ภธิญา นาคสม ปกติ 
111 ด.ญ ภวิกา เสมียนเพชร GEP 
112 ด.ญ ภัคธีมา ภูเขาทอง MLP 
113 ด.ญ ภัชรีวรรณ ทองสกุล ปกติ 
114 ด.ญ ภัทธิราช ์ อิสริยาฐากูร GEP 
115 ด.ญ ภาวัชญา ปรีชา IEP 
116 ด.ญ มาศมาตา ศุภกรชูวงศ์ IEP 
117 ด.ญ มีนา หอมนวล IEP 
118 ด.ญ ลภัสรดา ธรรมจิตราภรณ์ IEP 
119 ด.ญ ลลิตา สุขสม ปกติ 
120 ด.ญ วชิรญา บุญชิมา IEP 
121 ด.ช วชิรวิทย ์ อดิเทพสถิต MLP 
122 ด.ญ วรปรัชญ ์ ลาวัลย์กุล IEP 
123 ด.ญ วรรณธิดา จันทร์คง IEP 
124 ด.ญ วรัมพร ปรสันเทียะ ปกติ 
125 ด.ญ วรารัตน์ เกียรติอนันต์ IEP 
126 ด.ญ วริษฎา สันติวิริยไพบูลย์ GEP 
127 ด.ญ วัชรีวรรณ สุเมธากุลวัฒน์ GEP 
128 ด.ญ วันวิสา ณบ ารุง MLP 
129 ด.ญ วิชิตา แดงมุกดา ปกติ 
130 ด.ญ. วิภาพร คงม่ัน MLP 
131 ด.ญ วิภาว ี นพรัตน์ IEP 
132 ด.ญ วิรัฎชญาย ์ สถาพรจิตรกุล IEP 
133 ด.ญ วิศรุตา ศิริพันธ์ ปกติ 
134 ด.ญ ศรัณย์รัชต์ ทิพย์เพชร ปกติ 
135 ด.ญ ศิรภัสสร ถึงเจริญ IEP 
136 ด.ญ ศิริรัตน์ ใจหาญ MLP 
137 ด.ญ ศิริรัตน์ ประชุมรัตน์ ปกติ 
138 ด.ญ ศิวนาถ สีสุข GEP 
139 ด.ญ ศิวปรียา จันทวงศ์ ปกติ 
140 ด.ญ ศุภสุตา อินทร์แก้ว ปกติ 
141 ด.ญ ศุภิสรา สนสุทธิ ปกติ 
142 ด.ญ สรัลพร เส้งส่ง IEP 
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143 ด.ญ. สโรชา แซ่หลิม IEP 

144 ด.ญ สิริกัญญา วิชัยดิษฐ MLP 
145 ด.ญ สิริณรัตน์ ยศเมฆ ปกติ 

146 ด.ญ สุจิตรา เสมอมาศ ปกติ 
147 ด.ญ สุทธิดา อุอินทร์ IEP 

148 ด.ญ สุทธิดา ขวัญกวิน ปกติ 
149 ด.ช โสภณวิชญ ์ เพชรรัตน์ GEP 
150 ด.ญ หทัยกาญจน์ ม่วงพฤกษ์ MLP 
151 ด.ญ หทัยชนก เรืองศรี ปกติ 
152 ด.ญ อชิรญาณ์ คงโว IEP 

153 ด.ญ อภิชญา โสมมาก MLP 
154 ด.ญ อริญชย์ ธรรมานุรักษ์ MLP 
155 ด.ญ อริสา เยื้อนหนูวงศ์ ปกติ 
156 ด.ญ อัญชิสา ทรอริ ริดพีท ปกติ 
157 ด.ญ อัมพิกา พงษ์ไทย ปกติ 
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รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา 

ที ่ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 
1 นางสาว กัญจนพร สวัสด ี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
2 นางสาว กุลรดา โรจน์ดุษฎี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
3 นางสาว กุลิสรา ชูศรี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
4 นางสาว เก็จมณี ตรียุทธ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
5 นางสาว ชนาพร สมบุญ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
6 นางสาว ชนิสรา สัมพันธ์ศรี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
7 นางสาว ชวิศา ศรีเกษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
8 นางสาว ชัชพิมุข เพชรรัตน์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
9 นางสาว ณัฎฐณิชา รัดเกล้า โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
10 นางสาว ณัฐนันท ์ เฉลิมวงศ์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
11 นางสาว ณิชารีย์ ไทยราช โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
12 นางสาว เดนิก้า พิล โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
13 นางสาว ธนัชพร ดรุณศรี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
14 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ด่าน โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
15 นางสาว ธิติยา แซ่ฉั่ว โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
16 นางสาว ธีรนาฏ ชัยก้องทวี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
17 นางสาว นลินธิดา ปานมี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
18 นาย ปกเผ่า พิมศักดิ์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
19 นาย ปภังกร สุขจันทร์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
20 นางสาว  ประภัสสร จูศิริพงษ์กุล โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
21 นางสาว ประภาพร แซ่หลี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
22 นางสาว ประภาพร บุศย์เพชร โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
23 นางสาว ปุญญิศา ล้อมลิ้ม โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
24 นางสาว เปมิกา อดิเทพสถิต โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
25 นาย พันธกร เลาหพรชัยพันธ์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
26 นางสาว แพรชมพู ฉวาง โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
27 นางสาว ภทรชนก ดวงสุวรรณ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
28 นางสาว รินลนี ชนะภักดี โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
29 นางสาว ลลิตภัทร ไพจิตรวิจารณ์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
30 นาย วนัสบดี สุขแจ่ม โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
31 นางสาว วรญา หมื่นไธสง โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
32 นางสาว วรดา ชนะกุล โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
33 นาย วิรชัช ภูครองทอง โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
34 นางสาว ศรมน จิรพงศ์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
35 นาย ศราวุฒิ บุตรทอง โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
36 นางสาว ศิรภัสสร พันทอง โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
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37 นางสาว ศิโรรัตน์ สังข์อ่ า โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
38 นางสาว สราสินี ปิยะรัตน์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
39 นางสาว สุมินทร์ตรา ทับจันทร์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
40 นางสาว สุวภัทร เพชรไชย โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
41 นางสาว อริสรา พรหมนุช โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
42 นางสาว อารยา สมานทรัพย์ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท (MSEP) 
43 นางสาว กานต์สิรี สายพันธ์ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
44 นางสาว จารวี พรหมสนิท โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
45 นางสาว ชาลิสา พรหมพัฒน์ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
46 นางสาว ชิดชนก สืบสอาด โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
47 นางสาว ชุติมณฑ์ ปริชาตินนท์ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
48 นางสาว โซเฟีย เจะเด็ง โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
49 นางสาว ฐปนรรฆ์ ศรีเทพ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
50 นางสาว ฐาปนี อาณาศิริ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
51 นางสาว ฐิติชญา ยังพัฒน์ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
52 นางสาว ณชญาดา แก้วหีตนุ้ย โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
53 นางสาว ณัชฐิฌา ทาหาญ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
54 นางสาว ณัฎฐณิชา มุสิกะกุล โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
55 นางสาว ณัฐณิชา แก้วมณี โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
56 นางสาว ณิชกมล หนูแกล้ว โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
57 นางสาว เตชินี แซ่คู โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
58 นางสาว ทิฆัมพร คชรัตน์ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
59 นางสาว ธนัชพร วงศ์กองแก้ว โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
60 นางสาว ธิติมา วิทิพย์รอด โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
61 นางสาว นันท์นภัส ชมภูพล โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
62 นางสาว เปมิกา ทวยเจริญ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
63 นางสาว ลักษฎาทิพย์ อินทชาติ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
64 นางสาว วรัญญา พลเพชร โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
65 นางสาว สุชาดา สุธาโภชน ์ โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
66 นางสาว อนัญญา ฮาร่า โครงการศิลป์ ภาษาจีน เข้มข้น (ICEP) 
67 นางสาว ลิขิตตา เมืองใหม่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
68 นางสาว กนกทิพย์ วิเชียรฉาย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
69 นางสาว กมลชนก วิชัยดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
70 นางสาว กวิสรา หอมรักษ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
71 นางสาว กัณฏฏิชา บุตรหมื่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
72 นางสาว จินต์จุฑา ฆังคะประทุม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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73 นางสาว จิราวรรณ สุวรรณนิตย์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
74 นางสาว ชลิตา รักษาเพชร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
75 นางสาว ชาคริยา ทองถึง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
76 นางสาว ชาลิสา สุขแสง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
77 นางสาว ชุติกาญจน์ สอนวิสัย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
78 นางสาว ฐาปนี จตุพงษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
79 นางสาว ฐิตารีย์ พัดลม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
80 นางสาว ณภัสชญากร ชูชีพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
81 นางสาว ณัฏฐณิชา พัฒฉิม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
82 นางสาว ณัฐญา ทองดี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
83 นางสาว ณัฐณิชา ธานีวงษ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
84 นางสาว ณิชารีย์ แสงไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
85 นางสาว ถวัชนันท์ ชูคง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
86 นางสาว ธนพร จันทวงศ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
87 นางสาว ธนัญญา ช่วยสงค์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
88 นางสาว ธมลวรรณ งามนาท วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
89 นางสาว ธวัลพร ช้องน้อย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
90 นางสาว ธัญธิตา เผือกคง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
91 นางสาว ธาราทิพย์ บุญสุวรรณ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
92 นางสาว นัชชา เกลี้ยงเกลา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
93 นางสาว นันท์นภัส มงชู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
94 นางสาว บัณฑิตา สามใจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
95 นางสาว เบญจมาศ วิชัยดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
96 นางสาว ปพัชญา โรจนกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
97 นางสาว ปรัชญารัช เพชรรัตน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
98 นางสาว ปรียาพร เชื้อค าเพ็ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
99 นางสาว ปรียาภรณ์ เจริญฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
100 นางสาว ปวริศา พรหมชิต วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
101 นางสาว ปวีณ์นุช อินทเจียด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
102 นางสาว ปิยวรรณ พรหมสนิท วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
103 นางสาว เปมิกา จันทร์ภุชงค์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
104 นางสาว เปรมฤทัย มุขตา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
105 นางสาว พรรณพัชร บุญศรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
106 นางสาว พัชรี พลภักดี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
107 นางสาว พิรญาณ์ แก้วดารา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
108 นางสาว ภัทรธิดา นิยกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
109 นางสาว ลัทธวิตรา พินิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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110 นางสาว ลาลิสา ตรียวง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
111 นางสาว วรัญญา ชูประจิตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
112 นางสาว วิมลศิริ ตั้งจิตตาภรณ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
113 นางสาว ศศิประภา พลศิลป์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
114 นางสาว ศิรประภา สุบรรณ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
115 นางสาว ศิริพร ลิ้มสุวรรณ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
116 นางสาว สรณ์สิริ ทองสกุล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
117 นางสาว สลาสินี เมืองข า วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
118 นางสาว สาวิกา เรืองขนาบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
119 นางสาว สุกัญญา กาญจนตันติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
120 นางสาว สุณัฐธิดา ฉายทุย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
121 นางสาว สุธาสิน ี โสภา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
122 นางสาว สุภาพร ตาอินบุตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
123 นางสาว หทัยทิพย์ ศรีวายพราหมณ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
124 นางสาว อภิชญา วรรณโชต ิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
125 นางสาว อรนลิน สุขเชื้อ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
126 นางสาว อริสรา หนูเพชร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
127 นางสาว วรารัตน์ นิลจันทร์ ศิลป์-ค านวณ 
128 นางสาว กัญญารัตน์ เซ่งอ้น ศิลป์-ค านวณ 
129 นางสาว ชนัญชิดา พรหมแก้ว ศิลป์-ค านวณ 
130 นางสาว ชนิสรา แซ่ลิ้ม ศิลป์-ค านวณ 
131 นางสาว ฐานิตา ทองศรี ศิลป์-ค านวณ 
132 นางสาว ฐิตินันท์ จันทร์พร้อย ศิลป์-ค านวณ 
133 นางสาว ณัฐณิชา สืบสุข ศิลป์-ค านวณ 
134 นางสาว ณิชารีย์ ชูฤกษ์ ศิลป์-ค านวณ 
135 นางสาว นันทิยา อ่อนประเสริฐ ศิลป์-ค านวณ 
136    นางสาว เนตรอัปสร เจริญผล              ศิลป์-ค านวณ 
137 นางสาว ปภาวี เวชศาสตร์ ศิลป์-ค านวณ 
138 นางสาว พรปวีย์ สุปันตี ศิลป์-ค านวณ 
139 นางสาว มัณฑิรา บารมีรุ่งเรือง ศิลป์-ค านวณ 
140 นางสาว มุห์ทิตา คงสุข ศิลป์-ค านวณ 
141 นางสาว ยุวลักษณา พ่วงเพชร ศิลป์-ค านวณ 
142 นางสาว วิลาวัณย์ ชูขันธ์ ศิลป์-ค านวณ 
143 นางสาว ศิรภัสสร นิลสดใส ศิลป์-ค านวณ 
144 นางสาว สุชาดา อุอินทร์ ศิลป์-ค านวณ 
145 นางสาว สุพิชฌาย์ ร่มพฤกษ์ ศิลป์-ค านวณ 
146 นางสาว สุวัชฎา ทองดี ศิลป์-ค านวณ 
147 นางสาว โสภิตา จิตจ านงค์ ศิลป์-ค านวณ 
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148 นางสาว อริสรา คงไสยา ศิลป์-ค านวณ 

149 นางสาว อัญชุลี ทองปรีชา ศิลป์-ค านวณ 

150 นางสาว ชญาดา ฉิมพลีศิริ ศิลป์-ภาษาจีน 
151 นางสาว กชกร จรูญรักษ์ ศิลป์-ภาษาจีน 
152 นางสาว กฤษณา คงระเรื่อย ศิลป์-ภาษาจีน 
153 นางสาว กัญญผจง โถนทา ศิลป์-ภาษาจีน 
154 นางสาว กุมภาพันธ์ ธนูศิลป์ ศิลป์-ภาษาจีน 
155 นางสาว จิตต์ลัดดา ประจง ศิลป์-ภาษาจีน 
156 นางสาว ชาลิสา ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ ศิลป์-ภาษาจีน 
157 นางสาว ชาลิสา กฤตโยภาส ศิลป์-ภาษาจีน 
158 นางสาว ชุติกาญจน์ เพชรประพันธ์ ศิลป์-ภาษาจีน 
159 นางสาว ฐิติกาญจน์ ศิริพฤฒิกุล ศิลป์-ภาษาจีน 
160 นางสาว ณฐอร บัวเสถียร ศิลป์-ภาษาจีน 
161 นางสาว ณัฎฐิกา วอหล้า ศิลป์-ภาษาจีน 
162 นางสาว ณัฐธยาน์ เนตรใหญ่ ศิลป์-ภาษาจีน 
163 นางสาว เตชินี แซ่คู ศิลป์-ภาษาจีน 
164 นางสาว นวพรรณ เพชรยัง ศิลป์-ภาษาจีน 
165 นางสาว นันท์ชพร มองคลทองศิริ ศิลป์-ภาษาจีน 
166 นางสาว นันท์นภัส เลิศรังสิวัฒน์ ศิลป์-ภาษาจีน 
167 นางสาว ปณิชญา ชิตรัตถา ศิลป์-ภาษาจีน 
168 นางสาว ปวิตรา ชูแก้ว ศิลป์-ภาษาจีน 
169 นางสาว ภฐฤกษ์ ลัมภเวช ศิลป์-ภาษาจีน 
170 นางสาว มนัญชยา มีเดช ศิลป์-ภาษาจีน 
171 นางสาว ศศิมา เลิศอ าไพพร ศิลป์-ภาษาจีน 
172 นางสาว ศุภัคชญา บุญสุข ศิลป์-ภาษาจีน 
173 นางสาว สมิตา สินธุประพันธ์ ศิลป์-ภาษาจีน 
174 นางสาว สิรภัทร สองเมือง ศิลป์-ภาษาจีน 
175 นางสาว สุนิสา คงเหล่า ศิลป์-ภาษาจีน 
176 นางสาว สุวิดา สุขสวัสดิ์ ศิลป์-ภาษาจีน 
177 นางสาว อรสา ฤทธิวงศ์ ศิลป์-ภาษาจีน 
178 นางสาว อิสรีย์ คงเดิม ศิลป์-ภาษาจีน 

 


