
 

 

 

ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564   

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.(GEP) และห้องเรียนพิเศษสามภาษา(MLP) 
........................................................ 

 

  ตามท่ีโรงเรียนธิดาแม่พระ ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) ประเภท
โครงการห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP) แล้วนั้น  บัดนี้ โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564  ประเภทประเภท
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP) 
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มาเข้าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 
28 มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝั่งมัธยมศึกษา)  โดยให้
นักเรียนน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ  
แสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย  ตามตารางสอบดังนี้ 
 
 
 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ 
 

 
 
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบหน้าเวที 
09.00 – 10.20 น. คณิตศาสตร์ 
10.20 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 
11.00 – 11.30 น. ภาษาอังกฤษ 
11.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

 
  จ านวนที่รับ : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) จ านวน 7 คน 
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP) จ านวน 15 คน 
 
          ประกาศ  ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
     ลงชื่อ 
 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 1 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) และห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP) 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล 
1 6419035 เด็กหญิง กชพร เพชรทอง 
2 6419040 เด็กหญิง กรวรรณ ชาสวัสดิ ์
3 6411009 เด็กหญิง กวิสรา จันทร์โชติ 
4 6419024 เด็กหญิง กัญจน์ปภิณ รักษ์รอด 
5 6419031 เด็กชาย กัปตัน ถ้ าจันทร์ 
6 6419021 เด็กหญิง กานต์พิชชา อ้ิววงโส 
7 6411026 เด็กหญิง กุญช์ชญา สุริยาชัย 
8 6419038 เด็กหญิง กุลปรียา บัวอินทร์ 
9 6411028 เด็กหญิง คุณัญญา มณีรัตน์ 
10 6419039 เด็กชาย คุณานนต์ จงประเสริฐ 
11 6419009 เด็กหญิง จันทิมา ทัดงาม 
12 6411034 เด็กหญิง จิรัชญา สาธิตกุล 
13 6419011 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ ไชยศรี 
14 6411044 เด็กหญิง ชญานิศ พัฒเสน 
15 6419003 เด็กหญิง ชนกนันท์ สัณฐาน 
16 6411014 เด็กหญิง ชมพูนุช จันทร์ชูกลิ่น 
17 6419006 เด็กหญิง ชวลักษณ์ จารทัศน์ 
18 6411052 เด็กหญิง ชิโนรส เพชรอาวุธ 
19 6411053 เด็กหญิง โชติรส เพชรอาวุธ 
20 6419027 เด็กหญิง ฐฎาพันธ์ เสนะ 
21 6411051 เด็กหญิง ฐิติกานต์ รองเดช 
22 6419034 เด็กหญิง ณัชชา จันทรัตน์ 
23 6419015 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วิชชุไตรภพ 
24 6411048 เด็กหญิง ณัฐชยา จารุปกรณ์ 
25 6411011 เด็กหญิง ณัฐณิชา รักสุวรรณ 
26 6419019 เด็กชาย ณัฐดนย์ รัตนพรหม 
27 6411023 เด็กหญิง ณัฐธิดา แซ่ท้ัง 
28 6411036 เด็กหญิง ณัฐธิดา โอฬาร์กิจ 
29 6411025 เด็กหญิง ณัฐนิชา มานะพัฒนพงศ์ 
30 6411046 เด็กชาย ณัฐวัฏร เมืองพรหม 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 2 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) และห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP) 
 
 

 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล 
31 6419008 เด็กหญิง ณิชกมล มาฆทาน 
32 6411061 เด็กหญิง ณิชนันทน์ จันทะโร 
33 6411005 เด็กหญิง ณิชารีย์ โสตยิ้ม 
34 6411055 เด็กหญิง ดลพร ทองย้อย 
35 6411043 เด็กหญิง ดวงณภัทร ศรีสุขโชติ 
36 6411038 เด็กหญิง ตีรณา พานทอง 
37 6411059 เด็กหญิง ธนพร แก้วขาว 
38 6411032 เด็กหญิง ธนัญชนก ทองเกตุ 
39 6419037 เด็กหญิง ธริศรา รัตนเดชากร 
40 6419007 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ชูขันธ์ 
41 6411041 เด็กหญิง นฤมล ชาญอักษร 
42 6411063 เด็กชาย นิติธร แก้วขาว 
43 6419012 เด็กชาย ปรินทร์นพัธ บรรจงเมือง 
44 6411031 เด็กหญิง ปุญญิสา รอดอุนา 
45 6419043 เด็กหญิง ปุณณดา เทพพิมล 
46 6411056 เด็กหญิง พรธีรา ไทยเสน 
47 6411002 เด็กหญิง พรนภัส วงศ์อินทร์ 
48 6419014 เด็กหญิง พรพิมล เหร่าหมัด 
49 6411070 เด็กหญิง พรรษชล ชูศรี 
50 6419023 เด็กหญิง พิมพกานต์ เวณุผล 
51 6419041 เด็กชาย พิศวัฒ. สุขอุ่น 
52 6411042 เด็กหญิง พีรมัย โรยรอด 
53 6411057 เด็กหญิง เพชรศิรินธร แก้วเกิดเถื่อน 
54 6419004 เด็กหญิง ฟาเรีย นานาวิชิต 
55 6411001 เด็กชาย ภฤศ ถิระรุ่งเรือง 
56 6419044 เด็กชาย ภัทรพล กระจ่างจ่าย 
57 6419025 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ จิรสัตยาวงษ์ 
58 6419017 เด็กชาย ภูดิส ขวยไพบูลย์ 
59 6419028 เด็กชาย ภูตะวัน วงสวัสดิ ์
60 6411067 เด็กหญิง มินท์ธิตา เสวีนิธิเจริญ 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 3 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) และห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP) 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล 
61 6419010 เด็กชาย รชต ธนอดิโรจน์ 
62 6419013 เด็กหญิง รมย์ชลี ทิพย์มงคล 
63 6419042 เด็กหญิง รมย์นลิน มีเดช 
64 6419002 เด็กหญิง รษิกา วัฒนาเมธี 
65 6411010 เด็กหญิง รักต์กันท์ เสนทอง 
66 6411069 เด็กชาย รัชชานนท์ แซ่โอ้ว 
67 6411024 เด็กชาย วรินทร กระสินธุ์ 
68 6411030 เด็กหญิง วริศรา หัตถา 
69 6444202 เด็กหญิง ศรีรัตน์ อุไรวรรณ 
70 6419030 เด็กหญิง ศิรปภา จีนกิ้ม 
71 6419029 เด็กหญิง สิรินดา พราหมชู 
72 6419026 เด็กหญิง สิริวรรณ บัวสุข 
73 6411027 เด็กหญิง สุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์ 
74 6411016 เด็กหญิง สุชัญญา รุ่งคลัง 
75 6499039 เด็กหญิง สุทธิกานต์ ลิ้มสุขสมบูรณ์ 
76 6419001 เด็กหญิง สุประวีณ์ อุปนันท์ 
77 6419005 เด็กชาย สุพศิน ชอบน้ า 
78 6411064 เด็กหญิง สุวิชาดา ชูช่วย 
79 6411020 เด็กหญิง โสรชา แซ่หลิม 
80 6419033 เด็กหญิง อนันดา สุภาวิทย์ 
81 6411054 เด็กหญิง อรนลิน เชื้อพราหมณ์ 
82 6411068 เด็กหญิง อรยา ยอดขยัน 
83 6419032 เด็กหญิง อัญชิสา เขียวทอง 
84 6419020 เด็กหญิง อัศศิริ สุดดวง 
85 6411037 เด็กหญิง อาริตา เผือกเนียม 
86 6411047 เด็กชาย เอกธนิน เกตุแก้ว 
87 6419018 เด็กชาย โอบนิธิ บุญช่วย 

 
 
 
 


