
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เร่ือง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนปกติ/สอบคัดเลือก  ปีการศึกษา 2561 

....................................................................... 

 ตามท่ีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  การศึกษา 

2561 ประเภทห้องเรียนปกติ/สอบคัดเลือก   ขณะนี้โรงเรียนได้ด าเนินการสอบคัดเลือกและประมวลผลการ

สอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ด าเนินการ
ดังนี้ 

 1. นักเรียนน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร มารายงานตัว วันที่ 4  เมษายน 2561  
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ อาคาร 3 ชั้น 3  ส านักงานวิชาการ  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ผู้ไม่มา
รายงานตัวตาม วัน เวลา ที่ก าหนด   ถือว่าสละสิทธิ์ 

 2. นักเรียนที่มารายงานตัวแล้ว ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนและจ่ายค่าบ ารุง
การศึกษา จ านวน  2,500 บาท  ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 3 โรงเรียน 
ทีปราษฎร์พิทยา หากนักเรียนไม่มามอบตัวใน วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์    โดยมีเอกสารหลักฐานดังนี้ 

     2.1 หลักฐานการเรียน ปพ.1  จบหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับจริงมาแสดงต่อ   
                   เจ้าหน้าที่รับมอบตัว  พร้อมส าเนา (หน้า/หลัง)  1 ฉบับ 
     2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดาและมารดา จ านวน 1 ฉบับ 
     2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา/มารดา) 
     2.4 ส าเนาสูติบัตรนักเรียน  จ านวน  1 ฉบับ 
     2.5 รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2561 

 
        (นายประยงค์  อินนุพัฒน์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประเภทห้องเรียนปกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2 
ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง อมราพร คะเณย ์ วัดภูเขาทอง  
2 เด็กชาย โจนาธาน แอกเซิล ฟริทซ์ วัดบุณฑริการาม  
3 เด็กหญิง อินทิรา อ่องรัตนากุล วัดภูเขาทอง  
4 เด็กหญิง จิรณัฐ ตุ่นแก้ว วัดสว่างอารมณ์  
5 เด็กชาย ชินวัตร กิ่งชา บ้านหาดงาม  
6 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สังหีต วัดสว่างอารมณ์  
7 เด็กชาย ธีรภัทร สังข์ศร ี วัดสว่างอารมณ์  
8 เด็กชาย อนุชา พุทธิชนม์ วัดสว่างอารมณ์  
9 เด็กหญิง ศุภรัสมิ์ ดอนทราย วัดภูเขาทอง  
10 เด็กชาย ชิษณุพงศ ์ สุวรรณเกิด วัดสว่างอารมณ์  
11 เด็กหญิง มินทร์ฑิรา โตพิทักษ ์ หนองไม้งาม2  
12 เด็กหญิง วริศรา แคล้วคล่อง บ้านปลายแหลม  
13 เด็กหญิง นัฐลดา เค้าสุวรรณ วัดภูเขาทอง  
14 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ เผือกเนียม วริศสา  
15 เด็กชาย พนัสกร นาโควงค ์ บ้านปลายแหลม  
16 เด็กหญิง ฐิตินันท ์ ชนะศร ี เซนต์โยเซฟเกาะสมุย  
17 เด็กหญิง ประภัสสร แสงสุดตา วัดสว่างอารมณ์  
18 เด็กหญิง นภสร ยืนนาน มหาราช ๒  
19 เด็กชาย อภิศักดิ์ พุทธสุภะ บ้านปลายแหลม  
20 เด็กหญิง ชนานันท ์ จันทร์นพรัตน ์ วัดภูเขาทอง  
21 เด็กชาย เดชาธร ทองศิร ิ วัดสว่างอารมณ์  
22 เด็กชาย แสงสยาม โลว์นาร์ท บ้านบ่อผดุ  
23 เด็กหญิง อนัญญา วูประโคน วัดภูเขาทอง  
24 เด็กชาย ศุภกฤต นิลน้อย วัดบุณฑริการาม  
25 เด็กหญิง วริษฐา ทองอินทร ์ บ้านปลายแหลม  
26 เด็กหญิง อัญญาณี พรมนิล จุลสมัย  
27 เด็กชาย จักริน รัตนรักษ ์ วัดภูเขาทอง  
28 เด็กหญิง ณัฐนิชา สงกุมาร บ้านบ่อน้้าผุด  
29 เด็กชาย คณาธิป อินทรค์ง บ้านบางรักษ ์  
30 เด็กชาย คณิน ช้านาญฤทธ์ิ วัดบุณฑริการาม  

 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประเภทห้องเรียนปกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2 
ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

31 เด็กชาย ศักดา ธิโนชัย วัดสว่างอารมณ์  
32 เด็กหญิง พัสกร อุยนาคธรรม วัดภูเขาทอง  
33 เด็กหญิง บัณฑิตา บุญส่ง บ้านซ้าผักแว่น-นาซ้า  
34 เด็กชาย หฤทธิ ์ เรืองสูง บ้านบ่อผดุ  
35 เด็กชาย ชานนท ์ ทองทิพย ์ บ้านหาดงาม  
36 เด็กหญิง หงส์หยก ชูเชิด วัดสว่างอารมณ์  
37 เด็กชาย รณกฤต จันทะปัญญา วัดบุณฑริการาม  
38 เด็กหญิง ภัศสร แก้วช่ืน วัดสว่างอารมณ์  
39 เด็กหญิง ปิยนัฐ ภิรมย์รส วัดภูเขาทอง  
40 เด็กหญิง สุภควัน เย็นสนิท บ้านบางรักษ ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประเภทห้องเรียนปกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 3 
ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กชาย ฉันทพัฒน ์ ช่วงชุณส่อง บ้านอ่างทอง  
2 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ใจปลื้ม วัดบุณฑริการาม  
3 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มั่นชาติ บ้านหาดงาม  
4 เด็กชาย กรกฏ แก้วอุ่น วัดคลองภูมิ  
5 เด็กหญิง สิรินทร์ทรา จอมค้าสิงห ์ บ้านหาดงาม  
6 เด็กหญิง ณัฐพร สะราค้า บ้านบางรักษ ์  
7 เด็กหญิง ฐิติมา ยอดทอง บ้านบางรักษ ์  
8 เด็กหญิง นภาใส อุดมพัฒนกิจ วัดภูเขาทอง  
9 เด็กชาย พัทธนัน ศาลาเเก้ว บ้านบ่อผดุ  
10 เด็กชาย สมชาย คาต ี วัดสว่างอารมณ์  
11 เด็กชาย กฤษฎาภรณ์ เหนือกอง อุปถัมภ์วิทยาพนม  
12 เด็กหญิง เบญญทิพย์ ขนุนอ่อน วัดสว่างอารมณ์  
13 เด็กชาย เจษฎา ขุนหวาน บ้านเเหลมหอย  
14 เด็กชาย ชลธิไชย สุโพธ์ิ วัดสว่างอารมณ์  
15 เด็กหญิง ฐิติมา เล่าซ้ี วัดภูเขาทอง  
16 เด็กหญิง นันทน์ริน เนื่องโสม บ้านบ่อผดุ  
17 เด็กหญิง พัชรา มากมุข อนุบาลตรัง  
18 เด็กชาย ธนกร เทพเลื่อน วัดบุณฑริการาม  
19 เด็กหญิง นิจวรรณ จิตต์มโน บ้านห้วยระย้า  
20 เด็กชาย ปฏิภากร มีมะแม บ้านหาดงาม  
21 เด็กชาย สีหราช ชิวหากาญจน์ บ้านหาดงาม  
22 เด็กหญิง กุณทีรา ทานนท ์ วัดชลธาราม  
23 เด็กชาย อดิศักดิ ็ จันทร์ผ่อง บ้านปลายแหลม  
24 เด็กหญิง จิดาภา สุจริตร บ้านหาดงาม  
25 เด็กหญิง รัฐติกร คงทิม บ้านร่อน  
26 เด็กชาย นันทภูม ิ สุขช่ืน วัดเขา (วันคร2ู501)  
27 เด็กหญิง พัชราภา เหล่าจูม บ้านบางรักษ ์  
28 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ พราหมณ์นาค บ้านปลายแหลม  
29 เด็กชาย เดชาพล เกษางาม วัดสว่างอารมณ์  
30 เด็กหญิง สุทธิดา สุขสม บ้านปลายเเหลม  

 
 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประเภทห้องเรียนปกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 3 
ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

31 เด็กหญิง ชลธิชา จ้องโก ้ บ้านบ่อผดุ  
32 เด็กหญิง นริศรา เสนาพล บ้านบ่อผดุ  
33 เด็กหญิง ชาลิสา เพชรพรม บ้านหาดงาม  
34 เด็กชาย นรวีร ์ วิทวัตรกุล วัดสว่างอารมณ์  
35 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ นาคพัฒน ์ บ้านหาดงาม  
36 เด็กชาย ปริวัตร ศรีแค วัดหนามแดง ( เขียวอุทศิ )  
37 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สินทรัพย์ บ้านบ่อผดุ  
38 เด็กชาย ภัครพล ชูจันทร ์ บ้านหาดงาม  
39 เด็กชาย ศุภกร เสียงเพราะ บ้านหาดงาม  
40 เด็กหญิง เบญญทิพย์ จันทะสอน บ้านบางรักษ ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประเภทห้องเรียนปกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 4 
ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง นัชรินทร ์ สหไพบูลย์กิจ บ้านหาดงาม  
2 เด็กชาย จิรศักดิ ์ มาลัย วัดสว่างอารมณ์  
3 เด็กชาย เจษฎา เเสงทองประทุม วัดบุณฑริการาม  
4 เด็กหญิง สุกัญญา ช่ืนลดารมย์ บ้านบางรักษ ์  
5 เด็กหญิง วันวิสา ณะวันทา บ้านบางรักษ ์  
6 เด็กชาย ธนดล สุวชัย บ้านปลายแหลม  
7 เด็กชาย กฤตเมธ ทรัพย์ม ี บ้านปลายเเหลม  
8 เด็กชาย เจษฎาพร ศรีพิทักษ ์ บ้านปลายแหลม  
9 เด็กชาย กิตติคุณ ค้าปากด ี บ้านบางรักษ ์  
10 เด็กหญิง นฤมล ห้วยแสน วัดสว่างอารมณ์  
11 เด็กหญิง มริสา สุบรรณ ์ วัดอรัญญาราม  
12 เด็กชาย สิทธิชัย มากสิน บ้านหาดงาม  
13 เด็กชาย จักริน บ้ารุงศร ี บ้านบ่อผดุ  
14 เด็กชาย ปฐมพร พงษ์เพชร วัดบุณฑริการาม  
15 เด็กหญิง ชญานุตม์ ผิวมณี วัดสว่างอารมณ์  
16 เด็กหญิง ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม บ้านหาดงาม  
17 เด็กหญิง ธนกร สวัสดี บ้านบางรักษ ์  
18 เด็กชาย สุขสัน อินทจนิดา บ้านปลายแหลม  
19 เด็กชาย สิรวิชญ์ ยอดจันทร ์ วัดสว่างอารมณ์  
20 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ประนมรัมย ์ บ้านหาดงาม  
21 เด็กชาย ณัฐพล อ่อนแก้ว วัดบุณฑริการาม  
22 เด็กชาย ภัทรนันท ์ คงเจาะ อนุบาลบ้านเนินส้าล ี  
23 เด็กชาย ธนพล ภูบังไม้ วัดสว่างอารมณ์  
24 เด็กหญิง อลิสดา ขนอม วัดสว่างอารมณ์  
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25 เด็กชาย กันตยศ ทองด ี บ้านหาดงาม ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

26 เด็กหญิง ชญาดา คงเรือง บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

27 เด็กหญิง ชญานิศ คงเรือง บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

28 เด็กชาย กรวิทย์ ยศขุน ยศขุน บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

29 เด็กหญิง ปาริชาต ิ อ่อนละมูล บ้านเเหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

30 เด็กหญิง พิมพ์อัปสร ขัวละคร บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

31 เด็กหญิง ธนภรณ์ มะลิโส บ้านเเหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

32 เด็กชาย วรรณชัย ฉิม บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

33 เด็กหญิง กรรณิการ์ นามกันหา บ้านเเหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

34 เด็กชาย ธนภัทร ศรีลาบุตร บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

35 เด็กหญิง ภัทรา ว่องไว บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

36 เด็กหญิง จุฑาทิพย ์ อินทร์แก้ว บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

37 เด็กหญิง กชกร นาคประสิทธิ์ บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

38 เด็กหญิง ไปศล ี ขาวนวล บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

39 เด็กหญิง ศิริพร ใจสา บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

40 เด็กหญิง ณิชา เอนไชย บ้านแหลมหอย ผ่านรอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 
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1 เด็กชาย ออมสิน มีเพียร บ้านอ่างทอง  
2 เด็กหญิง อรศิรินทร ์ ช้านาญจิตร ์ บ้านหาดงาม  
3 เด็กชาย ตันติกร วรรณศรี บ้านแหลมหอย  
4 เด็กหญิง พรพิมล สีกะสัง บ้านหาดงาม  
5 เด็กชาย ชาคริต นวลพิจิตร วัดบุณฑริการาม  
6 เด็กชาย นครินทร ์ เชี่ยวกล วัดสว่างอารมณ์  
7 เด็กชาย สุภัทรกิจ รุจิระยรรยง บ้านปลายแหลม  
8 เด็กหญิง สุวพิชญ์ กันยาประสิทธิ ์ บ้านบ่อผดุ  
9 เด็กชาย ดลวัฒน์ โลกประดษิฐ์ บ้านหาดงาม  
10 เด็กหญิง ภัทรนันท ์ มั่นซ้ิว บ้านหาดงาม  
11 เด็กหญิง ปนัดดา วารีสุวรรณ บ้านบางรักษ ์  
12 เด็กชาย ปรเมศวร์ สินเเก้ว วัดบุณฑริการาม  
13 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ ์ ศรีสงคราม บ้านหาดงาม  
14 เด็กหญิง สุนิษา ดาซีไหล วัดสว่างอารมณ์  
15 เด็กหญิง เติมสุข ศรีสด แย้มจาดวิชชานุสรณ์  
16 เด็กหญิง ทับทิม บุตรสาร วัดสว่างอารมณ์  
17 เด็กชาย นพกร สุวรรณเกิด บ้านหาดงาม  
18 เด็กชาย ธนิกร สุขสม บ้านปลายแหลม  
19 เด็กชาย ธัชนัณพงษ์ แซ่คู วัดบุณฑริการาม  
20 เด็กหญิง พัชราภา สุขผล วัดภูเขาทอง  
21 เด็กชาย ฐากูร อนุอัน บ้านบ่อผดุ  
22 เด็กชาย รัตนากร ทองอนันต ์ วัดสว่างอารมณ์  
23 เด็กหญิง พลอยมณี ศรีกงพาน บ้านปลายแหลม  
24 เด็กชาย ดนุพร แก้วทอง วัดสว่างอารมณ์  
25 เด็กหญิง พรพิมล ไชยยืน วัดภูเขาทอง  
26 เด็กชาย ศราวุฒิ หวานช่วย บ้านปลายแหลม  
27 เด็กหญิง ชอตะ จิน้อย วัดบุณฑริการาม  
28 เด็กหญิง ฐิติรัตน ์ ไกยวงศ์ เรืองดรุณีวิทยา  
29 เด็กหญิง ปัณณพร ไพศุนย ์ บ้านบ่อผดุ  
30 เด็กหญิง ธิติสุดา ไชยนาน บ้านปลายแหลม  
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31 เด็กชาย ภาคภูมิ ค้าทอน วัดสว่างอารมณ์  
32 เด็กหญิง สุธาสินี มีแสง วัดภูเขาทอง  
33 เด็กชาย ภูบฎิน ศรีรอด บ้านหาดงาม  
34 เด็กชาย ณัฐพนธ์ ญาสกลุ วัดสว่างอารมณ์  
35 เด็กหญิง เนาวรัตน ์ บุญชัย วัดสว่างอารมณ์  
36 เด็กชาย ทองแท ้ แก้วนาเคียน บ้านแหลมหอย  
37 เด็กหญิง วิภาวี เสริมศร ี บ้านหาดงาม  
38 เด็กหญิง ปัทมวรรณ สุรินอุด บ้านแหลมหอย  
39 เด็กชาย วิชชุพงษ์ ค้าทอง บ้านแหลมหอย  
40 เด็กชาย เกียรติศักดิ ์ แซ่ด่าน วัดภูเขาทอง  
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1 เด็กหญิง ลลิตา กล่ันหวาน บ้านหาดงาม  
2 เด็กชาย วุฒิชัย มาลิสา บ้านบ่อผดุ  
3 เด็กหญิง ธัญญาศิริ แสนวงค์มา ศรีจอมทอง  
4 เด็กหญิง จริยา ค้าภูแก้ว วัดบุณฑริการาม  
5 เด็กหญิง ปัทมา เชื้อค้า อนุบาลกู่แก้ว  
6 เด็กหญิง ปัญญาพร ทองอ่อน วัดสว่างอารมณ์  
7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ตันเจริญ บ้านหาดงาม  
8 เด็กชาย ธรรมธัช โปศร ี บ้านปลายแหลม  
9 เด็กชาย จีระศักดิ ์ รัตกัมพล วัดแจ้ง  
10 เด็กหญิง พัชราวรรณ สุดรักษ์ วัดภูเขาทอง  
11 เด็กชาย กฤษฎา อิ่มเอิบ วัดสว่างอารมณ์  
12 เด็กชาย ภูมิภัทร นาร ี วัดภูเขาทอง  
13 เด็กชาย พีระพงษ ์ ทองเเท ้ วัดคีรีวงการาม  
14 เด็กชาย พยุงศักดิ ์ เจริญพานิช เกียรติขนอมศึกษา  
15 เด็กหญิง ฐิตินันท ์ ดวงมณี วัดภูเขาทอง  
16 เด็กชาย อภิสิทธิ ์  สุวรรณอ่อน บ้านบางรักษ ์  
17 เด็กชาย บุญสยาม รมย์รื่น วัดภูเขาทอง  
18 เด็กหญิง ปิยะดา ไกรสรเเสน บ้านหาดงาม  
19 เด็กหญิง กนกพร คตะวงศ ์ วัดบุณฑริการาม  
20 เด็กชาย พงศกร สีหาจันทร ์ บ้านหาดงาม  
21 เด็กชาย พีระพงษ ์ นาคเรือง คลองปักหลัก  
22 เด็กหญิง ศศปิระภา ศรีแผ้ว บ้านแหลมหอย  
23 เด็กชาย วันชนะ ปลอดภัย บ้านปลายแหลม  
24 เด็กชาย อดิศร ทองมาตร วัดสว่างอารมณ์  
25 เด็กชาย ชลากร บุญรอด บ้านหาดงาม  
26 เด็กชาย วิษณุสรรค์ วะเศษสร้อย วัดบุณฑริการาม  
27 เด็กชาย ชญานนท ์ เมืองทรัพย์ บ้านบ่อผดุ  
28 เด็กชาย พงศภัค วาตะรัมย์ บ้านหาดงาม  
29 เด็กหญิง อติกานต์ บัวบุญ เลิศปัญญาวิทยา  
30 เด็กหญิง ด.ญ น้้าหวาน ระเบียบโอษฐ ์ วัดบุณฑริการาม  
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31 เด็กชาย อภิชิต เพ็งรัตน ์ เกียรติขนอมศึกษา  
32 เด็กชาย มนัสพงศ ์ แสงขาว วัดสว่างอารมณ์  
33 เด็กหญิง อรนลิน พันช่ัง วัดบุณฑริการาม  
34 เด็กชาย จิรวัฒน ์ นิมิตรพันธ์ วัดสว่างอารมณ์  
35 เด็กหญิง ยุพดี ห้งเขียบ วัดสว่างอารมณ์  
36 เด็กหญิง นภาภรณ์ หนุทอง บ้านบ่อผดุ  
37 เด็กชาย จันทกร พรศักดิ ์ บ้านหาดงาม  
38 เด็กชาย กิตติกร แก้วบัวทอง บ้านปลายแหลม  
39 เด็กชาย รัฐภูม ิ เจริญผล วัดภูเขาทอง  
40 เด็กหญิง กฤตชญา โคทนา วัดสว่างอารมณ์  
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1 เด็กชาย ภูมินทร ์ เพ็ชรสังข ์ บ้านบ่อผดุ  
2 เด็กชาย พันเลิศ มงคลรบ บ้านหาดงาม  
3 เด็กหญิง สุดาพร อินทันแก้ว บ้านก้าแพงเพชร  
4 เด็กหญิง อรวรรณ พัฒนอิสรานุกูล วัดนาเหรง  
5 เด็กหญิง กนกนิภา ไพเจริญ บ้านบางรักษ ์  
6 เด็กหญิง วิชญาพร ภู่คล้าย วัดสว่างอารมณ์  
7 เด็กหญิง ธิดาพร ศิลามาศ วัดภูเขาทอง  
8 เด็กชาย อนวัช แก้วสวัสดิ์ วัดภูเขาทอง  
9 เด็กหญิง สุชานันท์ เกิดณรงค ์ วัดสว่างอารมณ์  
10 เด็กหญิง คริสตี้แอนน์ เดอลาเปนย่า อีแปค Jacinto Zamora Elementary   
11 เด็กหญิง ลภัส รินสอน บ้านปลายแแหลม  
12 เด็กชาย กฤตเมธ ราชรักษ์ วัดสว่างอารมณ์  
13 เด็กหญิง กมลลักษณ์ กุลวงศ์ วัดสว่างอารมณ์  
14 เด็กชาย นิธิพัฒน์ พรหมพุฒ ิ วัดสว่างอารมณ์  
15 เด็กชาย ธนวัฒน ์ แซ่ขวย บ้านปลายแหลม  
16 เด็กชาย วรพจน ์ มูลธิโต บ้านเเหลมหอย  
17 เด็กหญิง ฉัตรระพ ี จินดาวงษ ์ บ้านบ่อผดุ  
18 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีจง บ้านปลายแหลม  
19 เด็กชาย กลวัชร คลิ้งบัวทอง บ้านเเหลมหอย  
20 เด็กหญิง พัชจินันท ์ จันทร์พุ่ม บ้านบางรักษ ์  
21 เด็กหญิง ธนภรณ์ สุขมาก บ้านบ่อผดุ  
22 เด็กชาย ธนวันต์ พิมเสน บ้านปลายแหลม  
23 เด็กชาย ธนกร เจริญสุข บ้านบ่อผดุ  
24 เด็กชาย กฤษณะ ทองจนัทร ์ วัดภูเขาทอง  
25 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ตุ้มทอง แหลมหอย  
26 เด็กหญิง ศิชารัตน ์ ช่วยนุกูล วัดภูเขาทอง  
27 เด็กหญิง มิ่งกมล พิมเสน ฆังคะทวีศิลป์  
28 เด็กหญิง ญาดา มหาผล บ้านอ่างทอง  
29 เด็กชาย พีรพัฒน์ หนูด้า วัดพระมหาธาตุ  
30 เด็กชาย ภูรนันท ์ สิงห์ลอ บ้านแหลมหอย  
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31 เด็กชาย ศุภกร สุวรรณโชติ วัดสว่างอารมณ์  
32 เด็กชาย คุณานนท ์ ชาววาปี วัดบุณฑริการาม  
33 เด็กชาย ขวัญชัย มินก๊าศ บ้านปลายแหลม  
34 เด็กชาย ไกรวิชญ์ ขนอม วัดสว่างอารมณ์  
35 เด็กหญิง สุชา อุณหะนันทร ์ บ้านหาดงาม  
36 เด็กหญิง สุพรรษา ผิวนิล วัดภูเขาทอง  
37 เด็กชาย นัทธพงศ ์ นาทันเลศิ บ้านบางรักษ ์  
38 เด็กหญิง สุพรรษา ใจละด ี บ้านหาดงาม  
39 เด็กหญิง วิสุดา ตาสาย วัดภูเขาทอง  
40 เด็กหญิง กมลพรรณ ศรีใส วัดนาวง  
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1 เด็กหญิง ณัฑริกา สมาคม วัดสว่างอารมณ์  
2 เด็กหญิง วรรณฤดี ไชยโม วัดสว่างอารมณ์  
3 เด็กหญิง ชลธิชา โรยอุตะระ บ้านปลายแหลม  
4 เด็กชาย ธีรภัทร ไพโรจน ์ เทศบาล 1 วัดละไม  
5 เด็กหญิง เกศรา สองปักษ ี วัดสว่างอารมณ์  
6 เด็กชาย ภควัต เชื้อหมอเฒ่า บ้านแหลมหอย  
7 เด็กชาย นันทวัฒน ์ ช่วยศรี บ้านบ่อผดุ  
8 เด็กหญิง รัชนก ศรีธรรม บ้านบ่อผดุ  
9 เด็กชาย พิเชษฐ์ พรมรักษ์ บ้านปลายเเหลม  
10 เด็กหญิง ระพีพรรณ เงินจันทร ์ บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวทิย์)  
11 เด็กหญิง สราสินี คงจนี บ้านบางรักษ ์  
12 เด็กหญิง ปิยาพัชร ณ สงขลา บ้านบ่อผดุ  
13 เด็กหญิง คีร่า แอน อันวิน บ้านปลายแหลม  
14 เด็กชาย อิทธิสุนทร กรคณฑ ี วัดสว่างอารมณ์  
15 เด็กชาย ยศภัทร แดนนิส เลมเมนส์ บ้านปลายแหลม  
16 เด็กหญิง เดนิส เฟ นอเยก้า วัดสว่างอารมณ์  
17 เด็กชาย ชิษณุพงศ ์ เณรแก้ว วัดสว่างอารมณ์  
18 เด็กชาย สิรวิชญ์ ศรีผ่อง วัดสว่างอารมณ์  
19 เด็กหญิง ชนาพร เกล็ดจีน อนุบาลห้วยทบัทนั  
20 เด็กหญิง สายรุ้ง สมหวัง บ้านหาดงาม  
21 เด็กหญิง สรัสนันท ์ ผิวนิล บ้านบ่อผดุ  
22 เด็กชาย จักราวุฒิ วงศ์มุสา บ้านหาดงาม  
23 เด็กชาย อนวัช จ้าลองกลาง บ้านบางรักษ ์  
24 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พรหมประดิษฐ ์ วัดสว่างอารมณ์  
25 เด็กชาย ศิรวัฒน ์ สุขคุ้ม บ้านหาดงาม  
26 เด็กชาย วิรพันธ์ บุญทอง บ้านบ่อผดุ  
27 เด็กหญิง นานามิ ธรรมคุณ บ้านปลายแหลม  
28 เด็กหญิง เเสงเดือน ยังพลขันธ ์ วัดสว่างอารมณ์  
29 เด็กหญิง อมรรัตน ์ สมวงศ์ บ้านปลายแหลม  
30 เด็กชาย ก้องภพ พุทธาน ุ วัดสว่างอารมณ์  
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31 เด็กหญิง สุมิตรา กองแสน วัดสว่างอารมณ์  
32 เด็กหญิง ณัชนันท ์ เมอร์รี ่ วัดสว่างอารมณ์  
33 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขิน ี บ้านหาดงาม  
34 เด็กชาย ธัญเทพ อินทกูล วัดสว่างอารมณ์  
35 เด็กชาย พลาธิป มากมุข บ้านบางรักษ ์  
36 เด็กชาย รพีภัทร ดอนทราย วัดภูเขาทอง  
37 เด็กชาย อภิลาภ ทองปกรณ์กุล บุณฑริกการาม  
38 เด็กชาย กาคุ โยชิดะ บ้านบางรักษ ์  
39 เด็กชาย ธนัท ต้าหนิชาต ิ วัดสว่างอารมณ์  
40 เด็กชาย รัฐภูม ิ ด้วงชุม วัดสว่างอารมณ์  
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1 เด็กหญิง กมลชนก พรมรักษ์ บ้านปลายแหลม  
2 เด็กหญิง อริญา แสนบุตร บ้านแหลมหอย  
3 เด็กหญิง พรรณนิดา มีแก้ว บ้านบางรักษ ์  
4 เด็กชาย อนุวัตร โคตรชมภู บ้านบางรักษ ์  
5 เด็กชาย ภูมินทร ์ กุมลา บ้านนาอ่างทอง  
6 เด็กชาย เจตนิพัทธ ์ คุ้มพร้อม บ้านบ่อผดุ  
7 เด็กชาย เกริกศักดิ ์ เเสงสืบชาต ิ บ้านเเหลมหอย  
8 เด็กหญิง นันทน์ภัส จองศักดิ ์ บ้านคลองพังกลาง  
9 เด็กชาย อัครเดช กิจไทยสงค ์ วัดภูเขทอง  
10 เด็กชาย อติวิชญ ์ เเย้มสุวรรญ์ บ้านบ่อผดุ  
11 เด็กชาย ถิรวัฒน์ ทองรัตน ์ บ้านแหลมหอย  
12 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญภักดี เซนต์โยเซฟเกาะสมุย  
13 เด็กหญิง กนกพร พรหมรักษ ์ บ้านแหลมหอย  
14 เด็กหญิง ชัญญา คงทน บ้านบ่อผดุ  
15 เด็กชาย ปฏิพล คงทอง บ้านปลายแหลม  
16 เด็กชาย ธนดล จันทร์หอม บ้านบ่อผดุ  
17 เด็กชาย อานนท ์ ศรีแผ้ว วัดภูเขาทอง  
18 เด็กหญิง ด.ญ. จันทกานติ ์ ทองสุข วัดภูเขาทอง  
19 เด็กชาย ทรงกลด อินทรสุวรรณ วัดสว่างอารมณ์  
20 เด็กชาย ปารเมตต ์ อัมพลพ วัดสว่างอารมณ์  
21 เด็กหญิง จิราภัทร ค้าเสียง วัดสว่างอารมณ์  
22 เด็กชาย ดุลยทธิ ์ ศิริสุข บ้านแหลมหอย  
23 เด็กชาย สหภาพ ตงจันทึก บ้านหาดงาม  
24 เด็กหญิง กัลยกร แก้วคง บ้านค่ายรวมมิตร  
25 เด็กหญิง อุมาพร สระพันธัง บ้านบ่อผดุ  
26 เด็กหญิง เพชรพลอย น้าทอง วัดบุณฑริการาม  
27 เด็กชาย ภูรินทร ์ ธีรประพฤทธิ ์ บ้านบ่อผดุ  
28 เด็กหญิง สุวพัชร ทิมเทพ วัดภูเขาทอง  
29 เด็กชาย ทนงศักดิ ์ เสือโต วัดภูเขาทอง  
30 เด็กชาย ภูเบศร ์ หอมข่วย บ้านแหลมหอย  

 
 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประเภทห้องเรียนปกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 9 
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31 เด็กชาย วีรภัทร์ กุลเกษ บ้านบางรักษ ์  
32 เด็กชาย วัชรพล ดุงแก้ว วัดสว่างอารมณ์  
33 เด็กชาย ศุภโชค แวววงศ์ บ้านด่าน  
34 เด็กชาย รติพงษ ์ ชุมช่ืน เทศบาล 1วัดละไม  
35 เด็กชาย วรรณลักษณ์ บุญรังษ ี ส้านักสงฆ์ศรีวิชัย  
36 เด็กชาย วรเทพ ใจค้าแหง เทศบาล๑วัดละไม  
37 เด็กชาย ฤกษ์ชัสน์ ปาทวาด เทพปัญญา  
38 เด็กชาย รณกฤต ปิติสุขธนากุล เทศบาลวัดเเหลมสุวรรณาราม  
39 เด็กชาย อนุภาพ เพ็งรัตน ์ เกียรติขนอมศึกษา  
40 เด็กชาย อานนท ์ จันทร์เสน วัดแจงร้อน  

 
 

หมายเหตุ  
นักเรียนท่ีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ปีการศึกษา 2561 

หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   ให้ผู้ปกครองมาประชุม 
ในวันท่ี  5  เมษายน 2561 เวลา  13.00 น. ณ  อาคาร 2 ห้องโสต  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


