
 

 

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

ประเภทห้องเรียนทั่วไป/สอบคัดเลือก  ปีการศึกษา  2562 

..................................................................... 
 ตามที่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4              
ปีการศึกษา  2562  ประเภทห้องเรียนทั่วไป/สอบคัดเลือก  ขณะนี้โรงเรียนได้ด าเนินการสอบคัดเลือกและ
ประเมินผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก      
ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. นักเรียนมารายงานตัว  วันที่  6  เมษายน  2562  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  
ณ  บริเวณใต้อาคาร 3  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 2.  นักเรียนที่มารายงานตัวแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  พร้อมทั้งน าบัตรประจ าตัวสอบมาแสดง 

 3.  นักเรียนที่มารายงานตัวแล้วให้ผู้ปกครองน านักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนและจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา  
จ านวน  2,500  บาท  ในวันที่  9  เมษายน  2562  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป                                     
ณ อาคาร 3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  หากนักเรียนไม่มามอบตัวใน วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์         
โดยมีเอกสารหลักฐานดังนี้ 
  2.1  หลักฐานการเรียน ปพ.1 จบหลักสูตรมัธยมศึกษาต้อนต้น  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  รูปถ่ายชุดนักเรียน  ขนาด  1  นิ้ว  หรือ  1.5  นิว้  จ านวน  1  รูป 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  4  เมษายน  2562 
 
 
 
 

 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

     
 

 

 

 



คะแนนรวม สอบได้
( 250 คะแนน) ล าดับที่

1 นางสาว นภสร แซ่ซ่ึง วดัภเูขาทอง 157 1
2 นาย อติวฒุฑ์ ค าหวาน บา้นอ่างทอง(วนัครู2502) 145 2
3 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เซ่ียเทา่ เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 138 3
4 นางสาว กุลธดิา มีเพยีร ทปีราษฎร์พทิยา 129 4
5 นางสาว สุพตัรา สุขจิตต์ วดัประชาวงศาราม 128 5
6 นาย อมรเทพ เชทรี บา้นอ่างทอง 125 6
7 นางสาว สุภาวดี อุปลี วงัน้ าคู้ศึกษา 124 7
8  เด็กชาย เสฐียรพงษ ์ สินทร พย์ เซนโยเซฟเกาะสมุย 122 8
9 นางสาว งามเนตร เมฆวนั ชุมชนบา้นค าพระ 120 9

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4   โรงเรยีนทปีราษฎรพิ์ทยา
   ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป แผนการเรยีนวิทยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์  ปกีารศึกษา  2562

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ



คะแนนรวม สอบได้
( 250 คะแนน) ล าดับที่

1 นางสาว ดวงกมล เสริมสาย วดัภเูขาทอง 117 10
2 นาย พรีะพล แซ่ตัน เทพมิตรศึกษา 113 11
3 นางสาว อารยา ชะนาเทศ สวา่งแดนดิน 102 12
4 นาย ภาณุวชิญ์ ไทยแท้ หนองแหว้วงัมนศึกษา 94 13

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4  (ส ารอง) 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

  ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป  แผนการเรยีนวิทยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์  ปกีารศึกษา  2562

***หมายเหต ุ  1. นักเรียนที่ได้ส ารองล าดับที่  1-4  หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ ์ ทางโรงเรียนจะติดต่อ
                  เพื่อใหม้ารายงานตัวตามล าดับ



คะแนนรวม สอบได้
( 250 คะแนน) ล าดับที่

1 นาย จิรภทัร แร่จั่น เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 154 1
2 นางสาว ณัฐฐาพร สุดสอาด ธาตุนารายณ์วทิยา 145 2
3 เด็กชาย ยุทธภมูิ เซ่ียงฉี เซนโยเซฟ 143 3
4 นางสาว วรรณภา ดอกดวง เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 129 4
5 นางสาว เกศรินทร์ งามสะอาด พริิยาลัยจังหวดัแพร่ 128 5
6 นางสาว ณัฎฐจันทร์ ถิ่นหวัเตย เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 127 6
7 นางสาว ศิริโสภา แสงมณี เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 124 7
8 เด็กชาย ศุภกร มังกรวรภทัร์ เบญจมินทร์ 123 8
9 นางสาว ภทัรววรรณ ศรีทองกุล เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 122 9
10 นางสาว กานต์ธดิา ตรัยวรัญํู สอาดเผดิมวทิยา 117 10
11 นางสาว จุฑารัตน์ แซ่โหย่ วดัภเูขาทอง 112 11
12 นาย ปกรณ์ สามสุวรรณ เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 111 12
13 นางสาว รัชนีกรณ์ ปน๎กาโล บา้นปากเหมือง 109 13
14 เด็กชาย ธนภมูิ วเิชียรเชื้อ เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 107 14
15 นางสาว ธฆิัมพร ภารวชิัย กาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์ 107 14

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4  โรงเรยีนทปีราษฎรพิ์ทยา
  ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป  แผนการเรยีนคณติ-ภาษา-สังคม     ปกีารศึกษา  2562

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ



คะแนนรวม สอบได้
( 250 คะแนน) ล าดับที่

1 เด็กชาย ปฏพิทัธ์ ช่วยเพชร ทปีราษฎร์พทิยา 106 16
2 เด็กชาย ฐิติพนัธ์ ผ่องสันเทยีะ ทปีราษฤร์พทิยา 106 16
3 เด็กหญิง จันทร์จิรา พรมรักษ์ ทปีราษฎร์พทิยา 105 18
4 นางสาว กรรยธดิา สองเมือง เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 104 19
5 นางสาว ชลดา จันทร์ผ่อง เซนต์โยเชฟเกาะสมุย 100 20
6 นางสาว พรทพิย์ ขยันกิจ เซต์โยเซฟเกาะสมุย 93 21
7 นางสาว ณฐวดี ใจกวา้ง เกาะสมุย 90 22
8 นางสาว ปรารถนา หมื่นบาล เกาะสมุย 87.75 23
9 นาย ชายชล พนมผา บา้นเขามะกา 84.75 24

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4  (ส ารอง) 
  ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป   แผนการเรยีนคณติ-ภาษา-สังคม   ปกีารศึกษา  2562

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

                  เพื่อใหม้ารายงานตัวตามล าดับ
***หมายเหต ุ  1. นักเรียนที่ได้ส ารองล าดับที่  1-9  หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ ์ ทางโรงเรียนจะติดต่อ



คะแนนรวม สอบได้
( 250 คะแนน) ล าดับที่

1 นาย ธนพฒัน์ เจริญลาภ ประจวบวทิยาลัย 129 1
2 นางสาว ฐิติวรดา ตะเพยีนทอง วดัภเูขาทอง 116 2
3 นางสาว สกุลลักษณ์ ตุ้ยดา เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 112 3
4 นางสาว อาทติยา ไทยทองหลาง วดัภเุขาทอง 106 4
5 นาย ปฎญิญา ทวยเจริญ เกาะสมุย 102 5
6 นางสาว สุมณฑา  ฉุนเฉียว วดัภเูขาทอง 102 5
7 นางสาว กรพนิธุ์ บญุกวา้ง วดัภเูขาทอง 102 5

โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4 โรงเรยีนทปีราษฎรพิ์ทยา
  ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป  แผนการเรยีนภาษาจีน   ปกีารศึกษา  2562

ที่ ชื่อ - สกุล



คะแนนรวม สอบได้
( 250 คะแนน) ล าดับที่

1 นางสาว วรรณวษิา ทนุรักษา วดัภเูขาทอง 98 8
2 นางสาว นางสาวอัญชิสา บญุทองกุล วดัภเูขาทอง 94 9
3 เด็กหญิง รุ่งทวิา มากเกล่ือน วดัภขูาทอง 83 12

***หมายเหต ุ  1. นักเรียนที่ได้ส ารองล าดับที่  1-3  หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ ์ ทางโรงเรียนจะติดต่อ
                  เพื่อใหม้ารายงานตัวตามล าดับ

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4  (ส ารอง) 
  ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป   แผนการเรยีนภาษาจีน   ปกีารศึกษา  2562

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ



คะแนนรวม สอบได้
( 250 คะแนน) ล าดับที่

1 นาย ชนากานต์ เมืองเกิด บา้นเกาะพลวย 101 1
2 เด็กหญิง พชัญา ชานันโท ไชยวานวทิยา 98 2
3 นาย ภาคภมูิ พณิเสน กอบกุลวทิยาคม 98 3
4 เด็กชาย กิติศักด์ิ แซ่ภู่ ชุมชนบา้นนางก า 93 4
5 นางสาว นรพร ทองหยู เทพมิตรศึกษา 93 4
6 นาย ยิ่งเจิญ มาจานิตย์ ทปีราษฎร์พทิยา 92 6
7 นาย โอฬาร รักนาควน วดัภเูขาทอง 87 7
8 นาย กิตติคุณ มีเพยีร เทพมิตรศึกษา 85 8
9 นาย มาวนิ ลิลายยุทธ์ เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 78 9
10 นาย ภาสกร จันทรมณี ทปีราษฎร์พทิยา 75 10
11 นางสาว สุภทัตรา จงใจงาม ทปีราษฎร์พทิยา 72 11
12 นาย อดิศา มนตรีโพธิ์ ทปีราษฎร์พทิยา 70 12
13 นาย ธรรณ์ธวชั นุ้ยบา้นควน ละแมวทิยา 61 13
14 นางสาว บณุณตา ยะปะละ บา้นทุ่งกราด 107 14 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
15 นางสาว พยิดา สอนสอาด สตึก 107 14 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
16 เด็กหญิง นันทช์พร ครองสมบติั บา้นหว้ยมุด 102 16 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
17 นาย พรีพฒัน์ คารมดี บา้นคลองเสาเหนือ 100 17 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
18 นางสาว จริยา ดวงแก้ว ดรุณบณัฑิตพทิยา 97 18 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
19 นาย กฤษฎา ส่งชัย บา้นสวายสอ 97 18 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
20 เด็กหญิง สุธนิี ประจ า ช้างกลางประชานุกูล 95 20 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
21 นางสาว หทยัชนก แจ้งสวา่ง ภกัดีชุมพลวทิยา 93 21 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
22 เด็กชาย รพภีทัร ช านาญกิจ หนองหมื่นถ่านวทิยา 91 22 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
23 เด็กชาย พงศธร พมิพส์อน ทปีราษฎร์พทิยา 89 23 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
24 นาย จิรายุทธ ขวาปอ้งใต้ ทปีราษฎร์พทิยา 89 23 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
25 นาย ธรียุทธ ใยฤทธิ์ โรงเรียนเวยีงสระ 89 23 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
26 นาย สหชาติ โก๋ทอง มูลนิธสิหมิตรศึกษา 85 26 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
27 นางสาว ผกามาศ คงสอนศรี เทศบาล4 (อมรสะเพยีรชัยอุทศิ ) 85 26 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
28 นาย อนันตชัย เลพล ทปีราษฎร์พทิยา 81 28 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
29 นาย กฤษนัย หวงัอาษา พระปริยัติธรรมวดักลางปญุญาคม 78 29 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
30 นางสาว ณัฐธดิา บุ่ยดึก มัธยมบา้นท าเนียบ 77 30 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
31 นางสาว รุ่งตะวนั พระสุนิน ด่านขุนทด 77 30 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
32 นางสาว พชัรีญา ไชยวงค์ ทปีราษฎร์พทิยา 73 32 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
33 นางสาว ศิรภสัสร ราชบรีุ กู่แก้ววทิยา 67 33 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
34 นาย ชนาธปิ เอียดเจริญ ทปีราษฎร์พทิยา 64 34 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2
35 นาย ภสัพศุตม์ เเจ่มสกุล ทปึราษฎร์พทิยา 63 35 ตามแผนที่เลือกอันดับ 2

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4 โรงเรยีนทปีราษฎรพิ์ทยา
ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป  แผนการเรยีนทั่วไป    ปกีารศึกษา  2562

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ


