
 

 

 

ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564   
........................................................ 

 

  ตามที่โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป  ปีการศึกษา 2564  บัดนี ้โรงเรียน
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้ที่มี
รายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เข้าสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564  เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝั่งมัธยมศึกษา)  โดยให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบพร้อมกับบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ  แสดงต่อ
คณะกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย  ตามตารางสอบดังนี้ 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
          ประกาศ  ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 
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 ผู้อ านวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 1 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 
ห้องสอบที่ 1  ใช้ห้องเรียน ม.1/1 ชั้น 2 อาคารดวงหทัย 

 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

1 3364004 ด.ญ. กัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 

2 3364019 ด.ช. เกียรติภูมิ หนูแก้ว 

3 3364102 ด.ช. จตุรภัทร เทพแก้ว 

4 3364140 ด.ญ. ชัชฎาภรณ ์ ชูรินทร์ 

5 3364030 ด.ญ. ณปภัช บุญฑาทิพย์ 

6 3364101 ด.ญ. ณัชชา เมฆาสวัสดิ์ 

7 3364005 ด.ญ. ณิชมน ศรีแก้ว 

8 3364018 ด.ญ. ธรรญชนก สุมน 

9 3364120 ด.ญ. ปพิชญา คาระวะ 

10 3364022 ด.ญ. ปภาวี เรือนสูง 

11 3364109 ด.ญ. เปมิกา จิตราภิรมย์ 

12 3364034 ด.ญ. พรรณภัทร บุญร่ม 

13 3364123 ด.ญ. พิชญาภัค คงมาก 

14 3364044 ด.ช. พีรวิชญ์ บุญแทน 

15 3364014 ด.ญ. เพชรไพลินทร์ ดลปัดชา 

16 3364027 ด.ญ. รติรัตน์ สุนทรวราภาส 

17 3364029 ด.ญ. วิชยาฎา สมเกียรติกุล 

18 3364009 ด.ญ. ศศิพิมพ์ มุสิกอินทร์ 

19 3364007 ด.ช. สรวิชญ ์ ศรีประไพ 

20 3364028 ด.ช. อติวิชญ์ จิตต์มาตร 

21 3364135 ด.ช. อัครพล จินตะวร 
 
 
 
 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 2 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 
ห้องสอบที่ 2  ใช้ห้องเรียน ม.1/2  ชั้น 2 อาคารดวงหทัย 

 
 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

1 4464040 ด.ญ. กชพร เลื่อนแป้น 

2 4464114 ด.ญ. กนกพันธุ์ คล้ายทอง 

3 4564017 ด.ญ. กวินทิพย์ แสงมณี 

4 4464115 ด.ช. กษิดิ์เดช คล้ายทอง 

5 4464126 ด.ญ. กัญญาพัชร อินทรมณี 

6 4464020 ด.ญ. กัลยรัตน์ พรมโพธิ์ 

7 4464001 ด.ญ. ชัญญา เลขวรนันท์ 

8 4464038 ด.ช. ฐกร ทองมาก 

9 4464026 ด.ช. ธณภัทร ขวัญยืน 

10 4464016 ด.ช. ธนธรณ์ ปานชาวนา 

11 4464011 ด.ช. ธนพิพัฒน์ จินดาประดิษฐ 

12 4464036 ด.ญ. ธนภรณ์ คงม่ัน 

13 4464021 ด.ญ. ธนิดา หีตช่วย 

14 4464133 ด.ญ. นลินญา โพธิ์ทอง 

15 4464032 ด.ญ. นันท์นภัส สัมพันธ์ 

16 4464035 ด.ญ. ปาริฉัตต์ เทพพิมล 

17 4464010 ด.ญ. พรรวินท์ บัวเกต ุ

18 4464008 ด.ญ. พิมพ์ลภัส มุสิกอินทร์ 

19 4464043 ด.ญ. ภัทราพร สุขสบาย 

20 4464106 ด.ญ. มัณทยา ชวาลิต 

21 4464113 ด.ญ. รัชย์ธมน บุญปลูก 

22 4464015 ด.ญ. วรรณศิริ โพธิ์สงค์ 

23 4464110 ด.ญ. วริญา ชูประจิตร 

24 4464017 ด.ญ. วริยา เมืองสวัสดิ์ 

25 4464139 ด.ญ. สุภณิกาญจ์ หมื่นมี 

26 4464045 ด.ญ. หัตถยา สร้อยจ าปา 

27 4464002 ด.ช. อติรุจ ศรีสวัสดิ์ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 3 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6  ปีการศึกษา 2564 
ห้องสอบที่ 3  ใช้ห้องเรียน ม.2/1  ชั้น 2 อาคารดวงหทัย 

 

เลขที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-นำมสกุล ชั้น 

1 4464046 ด.ช. กรณ์พัฒนศักดิ์ ศรีทองกุล ป.5 

2 5564112 ด.ญ. ฐานิกา ชาติวุฒ ิ ป.5 

3 5564138 ด.ช. ณ ปัญ ดัชนี ป.5 

4 5564041 ด.ญ. ณัฏธ์ชวัล มณีกาญจน์ ป.5 

5 5564047 ด.ญ. ณัฐชยา ค ากลั่น ป.5 

6 5564006 ด.ญ. ณิชกานต์ ศรีประไพ ป.5 

7 5564013 ด.ช. ธนเสฏฐ์ ทองสุวรรณ ป.5 

8 5564033 ด.ช. นพรุจ ขวัญแก้ว ป.5 

9 5564129 ด.ญ. ปิ่นณภัส พวงแก้ว ป.5 

10 5564025 ด.ญ. พัชรนันท์ เวณุผล ป.5 

11 5564121 ด.ญ. พิชญรัตน์ ศรีพงษ์พันธ์กุล ป.5 

12 5564127 ด.ช. โยธิน สุดวิลัย ป.5 

13 5564108 ด.ญ. รมย์รัมภา นาคกลัด ป.5 

14 6664130 ด.ญ. ธันย์ชนก ขุนทองจันทร์ ป.6 

15 6664125 ด.ญ. ปณิดา ศรีชาย ป.6 

16 6664107 ด.ญ. ปพิชญา ทองสาลี ป.6 

17 6664132 ด.ญ. วิภาวดี ทิพย์รัตน์ ป.6 

18 6664116 ด.ญ. สขิตา รักกะเปา ป.6 

19 6664124 ด.ญ. สุรีวัลย์ แช่ม ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 4 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2564 

ห้องสอบที่ 4  ใช้ห้องเรียน ม.2/2  ชั้น 2 อาคารดวงหทัย 
เลขที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล แผน โรงเรียน 

1 6464033 เด็กหญิง กรรณ์ริฐา ประเสริฐอุ้ย ปกติ เพชรผดุงเวียงไชย 
2 6464262 เด็กหญิง กวินธิดา ช่วยเหลื่อม IEP ธิดาแม่พระ 
3 6464275 เด็กหญิง กวินธิดา เขียวแดง ปกติ ธิดาแม่พระ 
4 6464208 เด็กหญิง กัญญาพัชร สุวรรณโชต ิ IEP สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 
5 6464008 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุวรรณภิวัฒน ์ ปกติ ยุวศึกษา 
6 6464253 เด็กหญิง กัญภร ปฐมขจรกุล ปกติ มานิตานุเคราะห์ 
7 6464244 เด็กหญิง กัณยาวีร์ รุ่งอาญา IEP เยาวเรศวิทยา 
8 6464203 เด็กหญิง กิตติยา จุลมัย IEP วัดจันทร์ประดิษฐาราม 
9 6464027 เด็กหญิง กุลฑีรา ศิริวัลลภ IEP จอย 
10 6464034 เด็กหญิง เกวลิน ชลธารสฤษฏ ์ IEP ธิดาแม่พระ 
11 6464227 เด็กหญิง คุณัญญา ด าพุ่ม IEP ธิดาแม่พระ 
12 6464268 เด็กหญิง จิรานันท์ อุ่นพยัคฆ์ IEP จงฮั้ว 
13 6464281 เด็กหญิง ชนัญชิตา สกุลพันธุ์ ปกติ ธิดาแม่พระ 
14 6464016 เด็กหญิง ชมพูนุช จันทร์ชูกลิ่น IEP ธิดาแม่พระ 
15 6464277 เด็กหญิง ชลชนก ส าคัญจิตต์ ปกติ ธิดาแม่พระ 
16 6464220 เด็กหญิง ชาลิสา จังวัฒนกุล ปกติ อนุบาลนวพร 
17 6464274 เด็กหญิง ชิดชนก ศิวะพิรุฬห์เทพ IEP บ้านท าเนียบ 
18 6464239 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พลสังข์ ปกติ ธีราศรมสุราษฎร์ 
19 6464224 เด็กหญิง ญาณิศา เสวกวัง ปกติ ธิดาแม่พระ 
20 6464020 เด็กหญิง ญาณิศา สุขวิทย์ ปกติ วัดเกษมบ ารุง 
21 6464007 เด็กหญิง ณฐพร วงศ์แก้ว ปกติ ดรุโณทัยพุนพิน 
22 6464013 เด็กหญิง ณภัทชา ธัญธดาพงษ์ ปกติ มานิตานุเคราะห์ 
23 6464259 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา แตะกระโทก IEP ธิดาแม่พระ 
24 6464028 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญชูวงค์ IEP เทพมิตรศึกษา 
25 6464209 เด็กหญิง ณัฐรดา มีขวด ปกติ สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 
26 6464243 เด็กหญิง ธนสุกาญจน์ มั่นคง ปกติ วันทามารีอา ราชบุรี 
27 6464031 เด็กหญิง ธฤษวรรณ อักษรเดช IEP นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 

28 6464245 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เมฆลัย ปกติ เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 
29 6464279 เด็กหญิง นลินา รักษาแก้ว ปกติ อนุบาลคณาพร 
30 6464242 เด็กหญิง นันท์นลิน จิปริก ปกติ ธิดาแม่พระ 
31 6464213 เด็กหญิง นิตย์รดี นาคประดิษฐ์ IEP ชุมชนวัดจันทาราม 
32 6464030 เด็กหญิง บัวญาดา พานิชชาติ IEP ธิดาแม่พระ 
33 6464012 เด็กหญิง เบญญาภัทร ปราบสุวรรณ ปกติ มานิตานุเคราะห์ 
34 6464252 เด็กหญิง ปณิสรา เขาวงกต ปกติ ธีราศรมพุนพิน 
35 6464246 เด็กหญิง ปนิตา จันทนชัย ปกติ อนุบาลเสริมปัญญา 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 5 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2564 
ห้องสอบที่ 5  ใช้ห้องเรียน ม.3/1  ชั้น 2 อาคารดวงหทัย 

 
เลขที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล แผน โรงเรียน 
36 6464017 เด็กหญิง ปภัสสร นนทะสร IEP ธีราศรมสุราษฎร์ 
37 6464018 เด็กหญิง ปิยะธิดา นนทะสร IEP ธีราศรมสุราษฎร์      
38 6464249 เด็กหญิง ปุณยนุช ปลอดอ่อน ปกติ วัดบ้านส้อง 
39 6464223 เด็กหญิง พิชชาภา ปลื้มใจ ปกติ ธิดาแม่พระ 
40 6464222 เด็กหญิง พิชณิชาณันธ์ ลักษณะชู ปกติ อนุบาลนวพร 
41 6464283 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ เพ็ชรกูล ปกติ ธิดาแม่พระ 
42 6464214 เด็กหญิง พิมพิศา ชินบุรารัตน์ ปกติ คีรีรัฐนิคม 
43 6464006 เด็กหญิง พิมพิศา ทองสาย IEP ธิดาแม่พระ 
44 6464265 เด็กหญิง เพชรดา กลับส่ง ปกติ อนุบาลคณาพร 
45 6464250 เด็กหญิง เพชรพลอย สอนวิสัย ปกติ วัดบ้านส้อง 
46 6464229 เด็กหญิง ภิญญดา อินทชาติ IEP มานติานุเคราะห์ 
47 6464036 เด็กหญิง เมพิชชา ชื่นฤกษ์ IEP ธิดาแม่พระ 
48 6464260 เด็กหญิง รวิสุดา ศรียังมาศ ปกติ มานิตานุเคราะห์ 
49 6464026 เด็กหญิง รักติกานต์ แก่นเขียว ปกติ คีรีรัฐนิคม 
50 6464271 เด็กหญิง รักสกุล พรมจันทร์ IEP เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 
51 6464212 เด็กหญิง ลลิตา ยศเมฆ ปกติ ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 
52 6464221 เด็กหญิง ลักคณา สุดเลิศ ปกติ อนุบาลนวพร 
53 6464035 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เรืองฤทธิ์ IEP ธิดาแม่พระ 
54 6464272 เด็กหญิง วริศรา วรรณคีรี IEP สหกรณ์นิคม 
55 6464019 เด็กหญิง วันเพ็ญ ทองตากรณ์ ปกติ มานิตานุเคราะห์ 
56 6464202 เด็กหญิง ศรีรัตน์ อุไรวรรณ ปกติ สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 
57 6464276 เด็กหญิง สุจิตรา เสมอมาศ IEP ธิดาแม่พระ 
58 6464269 เด็กหญิง สุวภัทร คงศรี IEP ธิดาแม่พระ 
59 6464005 เด็กหญิง แสงรญา รอดชุม IEP เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 
60 6464029 เด็กหญิง อริสรา นะตะ IEP มานิตานุเคราะห์ 
61 6464211 เด็กหญิง อัญชิสา เพชรทอง ปกติ เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 
62 6464278 เด็กหญิง อัศศิริ สุดดวง ปกติ โชคชัยกระบี่ 

 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 6 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ปีการศึกษา 2564 
ห้องสอบที่ 6  ใช้ห้องเรียน ม.3/2  ชั้น 2 อาคารดวงหทัย 

 
 
 
 
 
 

 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล 

1 6464264 นางสาว กมลวรรณ นนทฤทธิ์ 
2 6464233 นางสาว กัญญาพัชร โพธิ์ทอง 
3 6464206 เด็กหญิง จงกลณี อยู่แสง 
4 6464215 เด็กหญิง ชนัญชิดา หาญทนงค์ 
5 6464263 นางสาว ชุติมา ชาญอักษร 
6 6464228 เด็กหญิง ณัฐนรี วงศ์คณาวุฒิไตร 
7 6464255 นางสาว ทัญญลักษณ์ พูลศรี 
8 6464216 นางสาว ธันยพร สิทธา 
9 6464205 นางสาว ธิตยา อ่อนประเสริฐ 
10 6464267 นางสาว นภัสสร สุขคุ้ม 
11 6464024 นางสาว นิรชา ชายแก้ว 
12 6464204 นางสาว ปิยะธาดา สนิมทอง 
13 6464207 นางสาว พนิตนาถ จีระพิวัฒน์ 
14 6464247 นางสาว พิมลพรรณ บัวสมุย 
15 6464270 เด็กหญิง ฟารีดา พิศหมัด 
16 6464226 เด็กหญิง ภานิชา ศรีเทพ 
17 6464003 นางสาว มธุรส นาคคล้าย 
18 6464011 นางสาว มนัสวี แจ้งเศษ 
19 6464023 เด็กหญิง วรันธร ธาระวานิช 
20 6464236 นางสาว วรุณี เรียนพิษ 
21 6464210 เด็กหญิง ศศิวรรณ วีระกุล 
22 6464001 เด็กหญิง ศิรดา รักษ์จินดา 
23 6464238 นางสาว สิริรัตน์ นากูล 
24 6464258 เด็กหญิง สิริวรัญยา นิยมกองบุญ 
25 6464201 นางสาว สุรีย์มาศ สิทธิสุทธิ์ 
26 6464256 นางสาว อรนลิน เสถียร 
27 6464237 เด็กหญิง อัยยาวีร์ ปานสกุล 


