
 
 
 

ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระ 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 ปีการศึกษา 2563  ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

---------------------------------------------------------- 
   

   ด้วยโรงเรียนธิดาแม่พระ  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
สสวท.(GEP) ห้องเรียนพิเศษสามภาษา(MLP) และแผนการเรียนที่เน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (MSEP)  ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 แล้วนั้น  จึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 26 คน  

 

เลขที่  เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล มาจากโรงเรียน 

1 063014 เด็กชาย กิตติคุณ เพชรศิริ วัดบ้านส้อง 
2 063070 เด็กชาย คณพศ จันทร์ด า จอย 

3 063092 เด็กชาย จอมพล อุ้ยตยะกุล อนุบาลหนูน้อย 

4 063095 เด็กหญิง ชัญญานุช พฤกษวานชิ จอย 
5 063017 เด็กชาย ชัยพงษ ์ จันทร์สกุล อนุบาลบ้านเด็ก 

6 063028 เด็กหญิง ณภัฎษอร ผุดประสิทธิกุล อนุบาลบ้านเด็ก 

7 063071 เด็กหญิง ณภัทร กังวานธรรม ชุมชนมาบอ ามฤท ชุมพร 
8 063024 เด็กหญิง ณัฐณิชา เถียรวิชิต บ้านหัวสะพานมิตรภาพที ่217 

9 063045 เด็กหญิง ณัฐนรี มานะพัฒนพงศ์ จอย 

10 063035 เด็กชาย เตชินท์ ปานเสน่ห์ ธิดาแม่พระ 
11 063078 เด็กชาย ธนวินท์ บุญวัฒน์หิรัญกุล อนุบาลหนูน้อย 

12 063018 เด็กชาย ธัญเทพ มาประเสริฐ ธิดาแม่พระ 
13 063083 เด็กหญิง นภัสสรณ์ ธีระด ารงกุล อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

14 063051 เด็กหญิง นัทธ์ปวีร์ วิโนทกะ สารสาสนว์ิเทศสุราษฎร์ธานี 

15 063008 เด็กหญิง เบญญาภา มีสวัสดิ์ อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี
16 063043 เด็กหญิง ปรีชญา  โต๊ะด ี จอย 

17 063066 เด็กหญิง ปวีณา เนื่องเกตุ อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

18 063081 เด็กหญิง ปิญชาน ์ เงินหนู จอย 
19 063073 เด็กหญิง ปิยาพัชร หนูพาสุข เทพมิตรศึกษา 

 



เลขที่  เลขสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล มาจากโรงเรียน 

20 063059 เด็กชาย ปุณณัตถ์ ประพัฒน ์ เยาวเรศวิทยา 

21 063015 เด็กชาย เมธัส ชื่นวิเศษ ธิดาแม่พระ 
22 063098 เด็กหญิง ศรุตา สวนพลอย จอย 

23 063058 เด็กชาย ศุภกฤต วิบูลย์ผล ธิดาแม่พระกระบี ่
24 063077 เด็กชาย สัตตบุษย์ ธรรมบริวัตน์ ธิดาแม่พระ 

25 063021 เด็กหญิง สุภัชชา เพ็ชรประดษิฐ์ อนุบาลบ้านเด็ก 

26 063016 เด็กหญิง อัญญา ทักษิณาวิสุทธิ ์ อนุบาลบ้านเด็ก 
 

2. โครงการห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 32 คน 

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล มาจากโรงเรียน 

1 063071 เด็กหญิง ณภัทร กังวานธรรม ชุมชนมาบอ ามฤต ชุมพร 
2 063078 เด็กชาย ธนวินท์ บุญวัฒน์หิรัญกุล อนุบาลหนูน้อย 

3 063070 เด็กชาย คณพศ จันทร์ด า จอย 

4 063048 เด็กหญิง แทนย่า พรมพากล จอย 
5 063005 เด็กชาย นโม เตโช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

6 063001 เด็กชาย จรัสกัมพล กรัณย์พิภัช อนุบาลคณาพร กระบี ่
7 063069 เด็กชาย กานต์ บุษปวรรธนะ จอย 

8 063076 เด็กหญิง ณัฐนันท์ น าจันทร ์ อุดมปัญญาจารย์ ขนอม 

9 063027 เด็กหญิง ชญาดา เย็นสบาย วัดสวา่งอารมณ์ 
10 063034 เด็กหญิง พิชญา คล้ายโสม เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 

11 063052 เด็กหญิง ฤทัยวรรณ แผนมณี อนุบาลบ้านคุณหนู 

12 063025 เด็กชาย ไรวินท ์ ทองฉิม วัดบ้านส้อง 
13 063055 เด็กชาย สัณหณัฐ บัวพรหม นวพร   นาสาร 

14 063079 เด็กชาย กิตติพศ สังคหะพงศ์ มานิตานุเคราะห์ 
15 063067 เด็กชาย อานุภาพ อติชาต วัดบ้านส้อง 

16 063099 เด็กหญิง ปิยนันท์ เดโช ธิดาแม่พระ 

17 063053 เด็กหญิง พิสิณีย์ แซ่ด่าน เทพมิตรศึกษา 
18 063029 เด็กหญิง กุลธิดา ศรีทองกุล มานิตานุเคราะห์ 

19 063041 เด็กชาย ธัชพล ศิริรักษ์ ธีรศรมสุราษฎร์ธาน ี

20 063006 เด็กชาย ศุภกร แซ่ลิ้ม ธิดาแม่พระ 
21 063089 เด็กชาย ชนินทร์ศักดิ์ ฉันทสุเมธากุล พุทธยาศรม 

22 063002 เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ฤทธิ์ ธีรศรมสุราษฎร์ธาน ี

23 063061 เด็กหญิง ณัฐชา ประกอบศักดิ์ อุดมปัญญาจารย์ ขนอม 
 



เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล มาจากโรงเรียน 

24 063042 เด็กหญิง ศลิษา  รุ่งแสนสุขสกุล จอย 
25 063068 เด็กหญิ อนุชนา ศึกศักดิ์ ธิดาแม่พระ 

26 063054 เด็กหญิง อภิสรา ไชยนาเคนทร์ มานิตานุเคราะห์ 

27 063039 เด็กหญิง ชนกนาถ พูลผล เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 
28 063062 เด็กหญิง นิจฐิตาพร เฮ่าตระกูล เพชรผดุงเวียงไชย 

29 063100 เด็กหญิง ธนัชพร เกตุแก้ว จอย 
30 063084 เด็กหญิง พรวิมล ภูริวัฒนพงศ์ จอย 

31 063030 เด็กชาย ธนันธร บุหลันศรีชาติ ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธาน ี

32 063044 เด็กหญิง บุญญวรรณ อรุณรุ่ง เทพมิตรศึกษา 
 

3. แผนการเรียนที่เน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (MSEP) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   ไม่มีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ 

4. แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แบบเข้มข้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล มาจากโรงเรียน 

1 063007 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ลิ่มเรืองกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
2 063009 เด็กหญิงสิริกมล รัตนะรัต เทศบาล 5 

3 063040 เด็กหญิงชุลีพร วิทิพย์รอด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสรุาษฎร์ 

4 063057 เด็กหญิงภารดี วิบูลย์ผล ธิดาแม่พระกระบี ่
5 063074 เด็กหญิงจันทกานต์ กนกมนเทียร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

6 063091 เด็กหญิงธันยชนก รักบัวทอง ธิดาแม่พระ 
 

5. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน  จ านวน 1 คน  
 

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล มาจากโรงเรียน 

1 063050 เด็กหญิงเขมิกา ศรีสงคราม ศรียาภัย 
 
 

   ล าดับส ารอง  ห้องโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                จ านวน 14 คน  

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล มาจากโรงเรียน 

1 063005 เด็กชาย นโม เตโช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

2 063076 เด็กหญิง ณัฐนันท์ น าจันทร ์ อุดมปัญญาจารย์ ขนอม 

3 063079 เด็กชาย กิตติพศ สังคหะพงศ์ มานิตานุเคราะห์ 
4 063067 เด็กชาย อานุภาพ อติชาต วัดบ้านส้อง 

5 063099 เด็กหญิง ปิยนันท์ เดโช ธิดาแม่พระ 
 
   



เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล มาจากโรงเรียน 

6 063053 เด็กหญิง พิสิณีย์ แซ่ด่าน เทพมิตรศึกษา 
7 063029 เด็กหญิง กุลธิดา ศรีทองกุล มานิตานุเคราะห์ 

8 063041 เด็กชาย ธัชพล ศิริรักษ์ ธีรศรมสุราษฎร์ธาน ี

9 063006 เด็กชาย ศุภกร แซ่ลิ้ม ธิดาแม่พระ 
10 063089 เด็กชาย ชนินทร์ศักดิ์ ฉันทสุเมธากุล พุทธยาศรม 

11 063002 เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ฤทธิ์ ธีรศรมสุราษฎร์ธาน ี

12 063042 เด็กหญิง ศลิษา  รุ่งแสนสุขสกุล จอย 
13 063068 เด็กหญิ อนุชนา ศึกศักดิ์ ธิดาแม่พระ 

14 063054 เด็กหญิง อภิสรา ไชยนาเคนทร์ มานิตานุเคราะห์ 
 

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

     รายงานตัวและลงทะเบียนมอบตัว  ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง
ธุรการ  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝั่งประถมศึกษา)    และเวลา 10.00-11.00 น.  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน 
ณ ห้องประชุมดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝั่งประถมศึกษา) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  แผนการเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ค่าลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
1.  ห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์   สสวท.(GEP)   และห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP)  

จ านวน 25,000 บาท (ค่าเทอม 19,980 บาท ค่าหนังสือ  สมุด  เสื้อห้องโครงการ 2 ตัว  ชุดนักเรียนประมาณ 
1 ชุด เอกสารประกอบการเรียน กระเป๋า ฯลฯ)  

2.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แบบเข้มข้น (ห้องแอร์) จ านวน 11,765 บาท (รวมค่าปรับพื้นฐานก่อนเรียน
ภาคฤดูร้อน +ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน)  

3.   แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน (ห้องแอร์) จ านวน 13,265 บาท (รวมค่าปรับพื้นฐานก่อนเรียนภาคฤดูร้อน +ค่าปรับ
พื้นฐานภาคฤดูร้อน) 

        หากมีผู้ไม่มารายงานตัวและลงทะเบียนมอบตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด  โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ล าดับถัดไป  
โดยจะประกาศเรียกนักเรียนส ารองในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. และขอให้นักเรียน
ส ารองรายการตัวและมอบตัวในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 -10.00 น.  ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝั่งประถมศึกษา) 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ ณ  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 

     ลงชื่อ       
        (นางสาวสายสุดา   กิจประยูร) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ 

   


