
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

(ประเภทห้องเรียนพิเศษ)  ของโรงเรียนธิดาแม่พระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
------------------------ 

 

 ตามที่โรงเรียนธิดาแม่พระ   ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563   ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP)  และห้องเรียนพิเศษสามภาษา 
(MLP)   บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบ
คัดเลือกในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-12.10 น. ณ อาคารดวงหทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 
(ฝั่งมัธยมศึกษา)  ให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ  พร้อมบัตรประจ าตัวนักเรียน(ที่มีรูปถ่าย) หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย  
ตามตารางสอบนี ้
 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ 
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 08.00 น.-08.30 น. 

09.00 น.-10.30 น. 
10.40 น.-11.40 น. 
11.40 น.-12.10 น. 
 

นักเรียนเช็คชื่อเข้าห้องสอบ หน้าเวที อาคารดวงหทัย
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ 

                ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
 

 
 

     ลงชื่อ           
             (นางสาวสายสุดา    กจิประยูร)  
            ผู้อ านวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ   

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 1 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนธิดาแม่พระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
    ห้องสอบท่ี 1 

 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 

1 063069 เด็กชาย กานต ์ บุษปวรรธนะ 
2 063014 เด็กชาย กิตติคณุ เพชรศิร ิ
3 063079 เด็กชาย กิตติพศ สังคหะพงศ ์
4 063029 เด็กหญิง กุลธิดา ศรีทองกุล 
5 063070 เด็กชาย คณพศ จันทร์ด า 
6 063001 เด็กชาย จรัสกัมพล กรัณย์พภิัช 
7 063092 เด็กชาย จอมพล อุ้ยตยะกลุ 

8 063027 เด็กหญิง ชญาดา เย็นสบาย 
9 063039 เด็กหญิง ชนกนาถ พูลผล 

10 063089 เด็กชาย ชนินทร์ศักดิ์ ฉันทสุเมธากลุ 
11 063095 เด็กหญิง ชัญญานุช พฤกษวานิช 

12 063017 เด็กชาย ชัยพงษ์ จันทร์สกุล 
13 063037 เด็กหญิง โชติกา เพชรเกิด 
14 063004 เด็กหญิง ฐิติมา พรมเสวยีด 

15 063011 เด็กชาย ณชกฤต โถวรุ่งเรือง 
16 063019 เด็กชาย ณฐกร กรายแก้ว 

17 063002 เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ฤทธ์ิ 
18 063028 เด็กหญิง ณภัฎษอร ผุดประสิทธิกลุ 

19 063071 เด็กหญิง ณภัทร กังวานธรรม 
20 063061 เด็กหญิง ณัฐชา ประกอบศักดิ ์
21 063024 เด็กหญิง ณัฐณิชา เถียรวิชิต 
22 063045 เด็กหญิง ณัฐนร ี มานะพัฒนพงศ์ 
23 063076 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ น าจันทร ์

24 063035 เด็กชาย เตชินท์ ปานเสน่ห ์
25 063048 เด็กหญิง แทนย่า พรมพากล 

26 063010 เด็กชาย ธนกร บุญนายก 
27 063078 เด็กชาย ธนวินท์ บุญวัฒน์หิรัญกลุ 

28 063100 เด็กหญิง ธนัชพร เกตุแก้ว 
29 063030 เด็กชาย ธนันธร บุหลันศรีชาต ิ

30 063041 เด็กชาย ธัชพล ศิริรักษ์ 
31 063018 เด็กชาย ธัญเทพ มาประเสริฐ 

32 063083 เด็กหญิง นภัสสรณ ์ ธีระด ารงกุล 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 2  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
    ห้องสอบท่ี 2 

 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 

33 063005 เด็กชาย นโม เตโช 
34 063051 เด็กหญิง นัทธ์ปวีร์ วิโนทกะ 

35 063062 เด็กหญิง นิจฐิตาพร เฮ่าตระกลู 
36 063044 เด็กหญิง บุญญวรรณ อรุณรุ่ง 

37 063008 เด็กหญิง เบญญาภา มีสวัสดิ ์
38 063043 เด็กหญิง ปรีชญา  โต๊ะด ี
39 063066 เด็กหญิง ปวีณา เนื่องเกต ุ
40 063022 เด็กหญิง ปาณิสรา ทองแท้ 
41 063081 เด็กหญิง ปิญชาน์ เงินหนู 
42 063099 เด็กหญิง ปิยนันท์ เดโช 
43 063073 เด็กหญ ิ ปิยาพัชร หนูพาสุข 
44 063059 เด็กชาย ปุณณตัถ ์ ประพัฒน ์
45 063084 เด็กหญิง พรวิมล ภูริวัฒนพงศ์ 

46 063096 เด็กชาย พศวีร์ ประชุมรตัน ์
47 063034 เด็กหญิง พิชญา คล้ายโสม 

48 063053 เด็กหญิง พิสิณีย ์ แซ่ด่าน 
49 063049 เด็กชาย ภูริชช์ อุดมทีฆะศริ ิ
50 063015 เด็กชาย เมธัส ช่ืนวิเศษ 
51 063025 เด็กชาย ไรวินท ์ ทองฉิม 
52 063052 เด็กหญิง ฤทัยวรรณ แผนมณ ี
53 063098 เด็กหญิง ศรุตา สวนพลอย 
54 063042 เด็กหญิง ศลิษา  รุ่งแสนสุขสกุล 

55 063006 เด็กชาย ศุภกร แซ่ลิ้ม 
56 063058 เด็กชาย ศุภกฤต วิบูลย์ผล 

57 063056 เด็กชาย ศุภณัฐ บัวพรหม 
58 063055 เด็กชาย สัณหณัฐ บัวพรหม 
59 063077 เด็กชาย สัตตบุษย ์ ธรรมบริวัตน ์

60 063021 เด็กหญิง สุภัชชา เพ็ชรประดิษฐ์ 
61 063068 เด็กหญ ิ อนุชนา ศึกศักดิ ์

62 063054 เด็กหญิง อภิสรา ไชยนาเคนทร ์
63 063016 เด็กหญิง อัญญา ทักษิณาวิสุทธ์ิ 

64 063067 เด็กชาย อานุภาพ อติชาต 

 


