
 
 
 

ประกาศโรงเรียนธิดาแมพระ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศกึษาตอชั้นประถมศกึษาปที่ 3 - มัธยมศกึษาปที่ 4 

ประจําปการศกึษา 2563 
------------------------------------------------------- 

   ดวยโรงเรียนธิดาแมพระ  ไดดาํเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ในวนัเสารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นแลว   โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบ
คัดเลือก ใหนักเรียนที่สอบผานและมีรายชื่อตามประกาศนี้ มอบตัวและชําระคาเลาเรียนในวันจันทรที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2563  เวลา 09.00-11.30 น. ณ หองธุรการ (ตึกประถมศึกษา) ผูปกครองสามารถมาดําเนินการแทนนักเรียนได 
โดยนักเรียนไมจําเปนตองมาดวย  พรอมท้ังนําหลักฐานประกอบการมอบตัว ดังน้ี  
  1) สําเนาบัตรประชาชนนักเรยีน    จํานวน   1   ชุด  
  2) สําเนาทะเบียนบานของบิดา , มารดา และนักเรียน จํานวน   1   ชุด 
  3) รูปถาย  1  นิ้ว         จํานวน   1  รูป 
  4) หลักฐานการยาย (หนังสือสงตัว , ปพ.1, ปพ.6, ปพ.8) เฉพาะ ป.3-ป.6 
      หลักฐานการเรยีน ปพ.1 (ฉบับจริง) เฉพาะ ม.1 และ ม.4 ภายใน 3 เมษายน พ.ศ.2563 
  5) คาธรรมเนียมการเรียน  (ไมรวมคาเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูรอน) 
 - ประถมศึกษาปท่ี 3 หอง IEP    หองพัดลม        10,320  บาท 
 - ประถมศึกษาปท่ี 3 หอง IEP    หองแอร           12,320  บาท 
 - ประถมศึกษาปท่ี 4 หอง ปกติ  หองพัดลม          8,420  บาท 
 - ประถมศึกษาปท่ี 4 หอง IEP    หองแอร           12,820  บาท 
 - ประถมศึกษาปท่ี 5 หอง ปกติ   หองพัดลม          8,420  บาท 
 - ประถมศึกษาปท่ี 5 หอง IEP    หองแอร            12,820  บาท 
 - ประถมศึกษาปท่ี 6 หอง ปกติ    หองพัดลม          8,420  บาท 
 - ประถมศึกษาปท่ี 6 หอง IEP    หองแอร           12,820  บาท 
 - มัธยมศึกษาปท่ี 1  หอง MLP หองแอร   22,500  บาท 
 - มัธยมศึกษาปท่ี 1  หอง IEP   หองแอร  11,030 บาท ปกติแอร  8,630  บาท 
 - มัธยมศึกษาปท่ี 4  วิทย-คณิต แอร  8,465 บาท 
            ศลิป-คํานวณ แอร  8,465 บาท 
            ศลิป-ภาษา  แอร   8,965 บาท 
 

 หากนักเรียนที่สอบได ไมมามอบตัวตามวันเวลาที่ กําหนด ถือวา “สละสิทธิ์” ทางโรงเรียนจะ
ดําเนินการเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบไดลําดับสํารองเขาแทน  นักเรียนที่สอบไดลําดับสํารอง รอเรียกตัวหลังจาก
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                       
(นางสาวสายสุดา  กิจประยูร) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนธิดาแมพระ 



รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

ที ่ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล 

1 6302433 เด็กหญิง กชนันท วีระสุนทร 
2 6301233 เด็กหญิง จิรัชญา เรืองเอียด 
3 6309333 เด็กหญิง ชุติกาญจน ศรีโยหะ 
4 6302533 เด็กชาย ณัฐกิตต ยังรักษ 
5 6303533 เด็กหญิง ณัฐญา โกละกะ 
6 6307933 เด็กหญิง ธัญรัตน เพชรแกว 
7 6305333 เด็กหญิง ปพิชญา รักชาต ิ
8 6300233 เด็กหญิง พลอยไพลินทร ดลปดชา 
9 6304833 เด็กชาย ภูผา ขุนบุญจันทร 
10 6301533 เด็กหญิง หนึ่งธิดา กองบูลยาพงษ 
11 6305533 เด็กหญิง อริสา ฉายยงค 
12 6301633 เด็กชาย ไอศูรย เรืองจันทร 

 

หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามตัวอักษร ก-ฮ 

 
รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

ที ่ รหัสประจาํตัว ชื่อ-สกุล 

1 6305244 เด็กชาย กตญัู วันเกิดใจงาม 

2 6306444 เด็กหญิง กัญญาณัฐ รักเมือง 

3 63096 เด็กหญิง ขวัญขาว สุขรัตน 

4 6303744 เด็กหญิง เจิมจันท ไวฑูรยเกียรติ 

5 6300344 เด็กหญิง ชนิสรา สุจรต 

6 6300444 เด็กหญิง ณภัทร โอโลรัมย 

7 6302044 เด็กชาย แดนธยาน พานชิชาต ิ

    8 6303144 เด็กหญิง ถนอมพงษ เฉลียวการ 

9 6305044 เด็กชาย ธนภัทร พัฒนคลาย 

10 6306144 เด็กชาย ธิษณรุจน แมนเมือง 

11 6304544 เด็กหญิง นนทิชา รัตนชัย 

12 63047 เด็กหญิง นันธิชา พฤกษภักดีวงศ 

13 6304644 เด็กชาย ปณชัย แกวศิริพร 

14 6308744 เด็กชาย ปณิธิ สุขโสม 

15 6300544 เด็กชาย ปภาดา นาคหลง 

16 6303244 เด็กหญิง ปาณิศรา ใสสะอาด 
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ที ่ รหัสประจาํตัว ชื่อ-สกุล 

17 6300944 เด็กหญิง พิมพธาดา มิตรรักษ 

18 6302744 เด็กชาย โพธพิัฒน ทองแกว 

19 6309044 เด็กชาย ฟาฏิน หวังเจริญ 

20 6301344 เด็กหญิง ภาวิดา แซเอ๊ียบ 

21 6304444 เด็กชาย ภูมิพัฒน ยินประพันธ 

22 6307044 เด็กชาย มณินทร คงทรัพย 

23 6300644 เด็กหญิง วรุชา สุขสม 

24 6301944 เด็กหญิง วีรสุดา บุญประคอง 

25 6305944 เด็กชาย ศิริทัศน บุตรดี 

26 6305144 เด็กชาย สรณะ นีสันเทียะ 

27 6304044 เด็กหญิง อธิชนันท เพชรรัตน 

28 6306544 เด็กหญิง อภิชญา หลิมวงศ 

29 6302144 เด็กหญิง อุสุมา สรรพากร 
 

หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามตัวอักษร ก-ฮ 
 

รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 

1 6305455 เดก็หญิง กชกร รุงชวง 

2 6307855 เดก็หญิง กวินนาฎ พรหมทอง 

3 6301155 เดก็หญิง กัญญชิสา ปทุมวาร ี

4 6305755 เดก็หญิง จันทิมา สงสมอ 

5 6307455 เดก็หญิง ญาลินี ศรียารักษ 

6   เด็กชาย ฐาปน รักษประสงค 

7 63038 เด็กหญิง ดาราวด ี สมทรัพย 

8 6304255 เด็กหญิง ตมิสา ทองคง 

9 6306055 เดก็ชาย ธนชาติ โพธิ์เพชร 

10 6301455 เด็กชาย ธนภัทร ยังวิวัฒน 

11 6307255 เด็กหญิง ธรรศธมน ละมัย 

12 6309455 เด็กหญิง พรรณวดี ทองคําชุม 

13 6303055 เด็กหญิง พิชญนาฏ โกประพัฒนพงศ 

14 6308255 เด็กหญิง ภัสสรา วรสุนทรารมณ 
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ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 

15 6307755 เด็กหญิง เมธาว ี ทองสุย 

16 6308855 เด็กหญิง รมลกร จันทรสอง 

17 6303455 เด็กหญิง วรปภา โกละกะ 

18 6309555 เด็กหญิง วรรณกานต ทองศร ี

19 6307555 เด็กหญิง สุประวีณ พรหมวิเศษ 

20 6301055 เด็กหญิง โสภิดา ปานดาํ 
 

หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามตัวอักษร ก-ฮ 
 

รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

ที ่ รหัสประจาํตัว ช่ือ-สกุล 

1 6307366 เดก็หญิง กชพร เพชรทอง 

2 6303666 เดก็หญิง ลภัสรดา บุญไธสง 
3 6300766 เดก็ชาย วุฒิโชต ิ สุขสม 
4 6306866 เด็กหญิง วชิรญา บุญชิต 
5 6309166 เดก็หญิง ธมลวรรณ ดีมีศรี 
6 6306966 เดก็หญิง อัญชิสา ทรอริ  ริดพีท 
7 6305666 เดก็หญิง ศิริรัตน ใจหาญ 
8 6307166 เดก็หญิง มาศมาตา ศุภกรชูวงศ 
9 6304366 เดก็หญิง ปกฉัตร ศรีวรรณ 

 

หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามตัวอักษร ก-ฮ 

 
รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนโครงการสามภาษา (MLP) 
 

ที ่ รหัสประจาํตัว ช่ือ-สกุล 

1 963123 เด็กหญิง แกมไหม พินลาทุม 

2 963101 เด็กหญิง ขวัญขาว นีสันเทียะ 

3 963200 เด็กหญิง ชนากานต มณวีรรณ 

4 963057 เด็กหญิง ชุติกมณฑน หนูอินทร 

5 963173 เด็กหญิง ชุติกาญจน ตูเชื้อ 

6 963097 เด็กหญิง ญาณิศา คุมเฉงอะ 

7 963031 เด็กชาย ณัฐชพงค ยินประพันธ 

8 963093 เด็กหญิง แทนยา พรมพากล 
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ที ่ รหัสประจาํตัว ช่ือ-สกุล 

9 963166 เด็กหญิง ธัญญาภัทธ เรืองเกิด 

10 963056 เด็กหญิง นภสร สุราษฎร 

11 963187 เด็กหญิง นันทนภัส เทพกําเนิด 

12 963048 เด็กชาย ปปติ ศภุกรชวงศ 

13 963059 เด็กหญิง ปุณยวีร รักษวงศ 

14 963165 เด็กหญิง พิชญสินี โชติกุญชร 

15 963040 เด็กหญิง พิรญาณ กองประดิษฐ 

16 963043 เด็กหญิง ภัทรนฤน วงศเจริญ 

17 963082 เด็กหญิง ภาวดี กาญจนรัตน 

18 963181 เด็กหญิง รินรดา ตั้งสถาพร 

19 963163 เด็กหญิง อัจฉราพร มุขรัษฎา 

20 963084 เด็กหญิง ปาณิสรา เชนพรหม 
 
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามตัวอักษร ก-ฮ และแผนการเรียน 

 
 สํารอง  หองเรียนโครงการสามภาษา(MLP) 
 

ลําดับ
ที ่

รหัสประจาํตัว ช่ือ-สกุล 

1 963044 เด็กหญิง กริชฎานาถ จิตเมตไตร 

2 963223 เด็กหญิง กัญญาพัชร แกวอํารัตน 

3 963012 เด็กหญิง เนตรกนก บัวรัตนกาญจน 

4 963095 เด็กหญิง วีรภัทรา วุฒิกรวาท ี

5 963070 เด็กหญิง ภัคจิรา จิวจีรชยา 

6 963168 เด็กหญิง ปาณิสรา ชัยปตินานนท 

7 963092 เด็กหญิง กุลนาถ สุดจิตร 

8 963116 เด็กหญิง ณทัภัค ขาวสนิท 

10 963129 เด็กหญิง นรีรัตน เชื้อโห 
 
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามลําดับคะแนนที่สอบได 
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รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  แผนการเรียนที่เนนภาษาอังกฤษ (IEP) 

 

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 

1 963077 เดก็หญิง กนิฏพัฒน จันทรังษี 

2 963123 เดก็หญิง แกมไหม พินลาทุม 

3 963115 เดก็หญิง จารว ี แปนจันทร 

4 963150 เดก็หญิง จิตรกัญญา จิตราภิรมย 

5 963015 เด็กหญิง จุฑามาศ วัชราภรณ 

6 963007 เด็กหญิง ชนัญชิดา วีแกว 

7 963200 เด็กหญิง ชนากานต มณีวรรณ 

8 963173 เด็กหญิง ชุติกาญจน ตูเชื้อ 

9 963097 เด็กหญิง ญาณิศา คุมเฉงอะ 

10 963102 เด็กหญิง ฐิติชญา พากุล 

11 963094 เด็กหญิง ณฐักฤตา ธนะภาส 

12 963156 เด็กหญิง ณฐัวลัย ฆังรัตน 

13 963116 เด็กหญิง ณทัภัค ขาวสนทิ 

14 963065 เด็กหญิง ดวงกมล เสนเฉย 

15 963014 เด็กหญิง ธัญชนก เสงเซง 

16 963166 เด็กหญิง ธัญญาภัทธ เรืองเกิด 

17 963129 เด็กหญิง นรีรัตน เชื้อโห 

18 963187 เด็กหญิง นันทนภัส เทพกําเนิด 

19 963012 เด็กหญิง เนตรกนก บัวรัตนกาญจน 

20 963197 เด็กหญิง  นภษร วีรวงศ 

21 963080 เด็กหญิง ปวริศา นาคเลี้ยว 

22 963084 เด็กหญิง ปาณิสรา เชนพรหม 

23 963168 เด็กหญิง ปาณิสรา ชัยปตินานนท 

24 963149 เด็กหญิง ปยาพัชร หนพูาสุข 

25 963096 เด็กหญิง พรรณวษา เพชรพรหม 

26 963165 เด็กหญิง พิชญสิน ี โชติกุญชร 

27 963082 เด็กหญิง ภาวดี กาญจนรตัน 

28 963143 เด็กหญิง รัตนวรรณ บุญปาน 

29 963181 เด็กหญิง รินรดา ตั้งสถาพร 

29 963069 เด็กหญิง ลลิตภัทร เพ็ชรรัตน 
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ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 

30 963068 เด็กหญิง วชิรญาณ สุขอินทร 

31 963071 เด็กหญิง สุทธิดา ปญญสุทธิ์ 

32 963177 เด็กหญิง สุพิชฌาย อินนุพัฒน 

33 963122 เด็กหญิง สุภนิชา ชื่นชม 

34 963185 เด็กหญิง สุวภัทร หัวเมืองแกว 

35 963067 เด็กหญิง อธิชา กลิ่นทอง 

36 963032 เด็กหญิง อนงคนาถ มณีวรรณ 

37 963163 เด็กหญิง อัจฉราพร มุขรัษฎา 

38 963125 เด็กหญิง อัณรัตน ศรียาภัย 
 

หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามตัวอักษร ก-ฮ และแผนการเรียน 
 

รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  แผนการเรียนปกติ 

 

ที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 

1 963114 เด็กหญิง กมลลักษณ ทิพยทอง 

2 963044 เด็กหญิง กริชฎานาถ จิตเมตไตร 

3 963223 เด็กหญิง กัญญาพัชร แกวอํารัตน 

4 963016 เด็กหญิง กัญญาวีร ทองหัวเตย 

5 963092 เด็กหญิง กุลนาถ สุดจิตร 

6 963002 เด็กหญิง เกศรา ทิมธรรม 

7 963105 เด็กหญิง แกวกาญ วิชัยกุล 

8 963186 เด็กหญิง เขมิสรา บุญสําราญ 

9 963019 เด็กหญิง จันทิมา ภูมเิจริญ 

10 963089 เด็กหญิง จิรนันท ปาลคะเชนทร 

11 963008 เด็กหญิง ชญาดา วงษศรี 

12 963021 เด็กหญิง ชุติมา สุขทามะพลา 

13 963003 เด็กหญิง ณชนก เทพจิตต 

14 963017 เด็กหญิง ณฐัธิดา เกษบุรี 

15 963128 เด็กหญิง ณฐันิช เพ็ชรทอง 

16 963108 เด็กหญิง ธัญชนก พัชน ี

17 963066 เด็กหญิง ธันยชนก พุฒดํา 

18 963053 เด็กหญิง นงนภัส มูลชาต ิ
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ที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 

19 963009 เด็กหญิง นัชริตา พรหมศักดิ์ 

20 963062 เด็กหญิง น้ําทิพย แกวศรี 

21 963004 เด็กหญิง ปรียาภรณ ประเสริฐสังข 

22 963037 เด็กหญิง ปวริศา สุภาวิทย 

23 963064 เด็กหญิง ปานิศรา ศรพิชัย 

24 963174 เด็กหญิง ปุญฟาศิร ิ ดิษฐาน 

25 963022 เด็กหญิง พนิดา สุขมงคลชัย 

26 963006 เด็กหญิง พัชรกมล เรืองเอียด 

27 963190 เด็กหญิง พิมพลภัส รัตนมงคล 

28 963103 เด็กหญิง พิมพิศา ศิริวัฒน 

29 963078 เด็กหญิง พิสิณีย แซดาน 

30 963070 เด็กหญิง ภัคจิรา จิวจีรชยา 

31 963132 เด็กหญิง ภัทรฐิตา คงคากุล 

32 963135 เด็กหญิง ภัทราพร ชัยสุวรรณศรี 

33 963024 เด็กหญิง รุงตะวัน นาคพิน 

34 963147 เด็กหญิง วาธิณ ี วัยพรรณธ 

35 963095 เด็กหญิง วีรภัทรา วุฒิกรวาที 

36 963060 เด็กหญิง สโรชา นิระโส 

37 963184 เด็กหญิง สมิลิัน จันทรพุธ 

38 963167 เด็กหญิง สริินาถ บุญเลิศ 

39 963042 เด็กหญิง สภุชาพร ราชฉวาง 

40 963076 เด็กหญิง อภิชญา ขุนทอง 

41 963113 เด็กหญิง อลิสา กันลือนาม 
 
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามตัวอักษร ก-ฮ และแผนการเรียน 
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รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  แผนการเรียนปกติ 

 

ที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 

1 963127 เด็กหญิง ณฐัวศา เพ็ชรทอง 
2 963003 เด็กหญิง นัสรียา วัฒนพุมชู 

 
รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  แผนการเรียนปกติ 
 

ที ่ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล 

1 963099 เด็กหญิง กานตกมล ศรีสุขใส 
2 963026 เด็กหญิง คุณัญญา ชวยฤกษ 
3 963160 เด็กหญิง สิรภัทร บุญจงเจริญ 

 
 

รายชื่อนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนธิดาแมพระ  ปการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 

 

   แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
 

ที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกลุ 

1 963063 นางสาว เกลาฟา จเรฤทธิ์ 

2 963001 ด.ญ. เจนสุดา บุญตรี 
3 963086 ด.ญ. ชญาชินี หวงไธสง 

4 963196 ด.ญ. ชุตินันท แกวรกัษา 

5 963192 นางสาว บัณฑิตา ฤทธิวงศ 
6 963041 นางสาว ปภาวี เขื่อนโยธา 
7 963144 นางสาว ประไพพิศ สวัสดิ์รักษา 
8 963058 นางสาว พรน้ําทิพย วิมลทรง 
9 963030 ด.ญ. พาขวัญ โสมคง 
10 963180 นางสาว ภริษา อมรนพกูล 
11 963126 นางสาว สุธาสิณ ี หีตเพ็ง 
12 963029 ด.ญ. อลิศา จิตรภิรมย 
13 963112 นางสาว อารยา อินทรสุวรรณ 
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  แผนการเรียนศิลป-ภาษาจีน 
 

ที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกลุ 

1 963073 นางสาว ชลธิชา กอบเกื้อ 
2 963010 ด.ญ. ธนัญญา เลขะจิตร 
3 963182 ด.ญ. ธฤตมน ภูชงค 
4 963136 นางสาว นวพร สังขนคร 
5 963034 นางสาว พรกนก คุมไพรี 
6 963111 นางสาว เมธินี มีทองใส 
7 963074 นางสาว ศศิธร บรรจงเมือง 
8 963183 นางสาว ศิตานันทว จุลละศรีสวัสดิ ์

 
แผนการเรียนศิลป-คํานวณ 
 

ที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกลุ 

1 963148 นางสาว กฤตญิา วีระพันธ 
2 963137 นางสาว อาทิตยา ศรีแสง 

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อเรียงลําดบัตามตัวอักษร ก-ฮ และแผนการเรียน 
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