
 

 

 
    ประกาศโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษาต่อใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทโควตาเรียนดีจากต่างโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2564  

 

ตามที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนโควตาประเภทเรียนดี
จากต่างโรงเรียน เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2564  นั้น  

บัดน้ี โรงเรียนเทพมติรศึกษาได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจําปีการศึกษา 
2564  โควตาประเภทเรียนดีจากต่างโรงเรียน ตามเอกสารท้ายประกาศ  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
ลงช่ือ    

                  (นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง) 
         ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทโควตาเรียนดีจากต่างโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2564   

 
 

1.  แผนการเรียน ห้องเรียนทั่วไป 

 1. เด็กชาย สุวิจักขณ์ ขนอม ผลการเรียน  - 
 2. เด็กหญิง ดนุณดา เอี๋ยวพิพัฒน ์ ผลการเรียน  - 
 3. เด็กชาย วิชยุตม์ เรืองศร ี ผลการเรียน 87.33 
 4. เด็กหญิง อริสรา แก้วรัตน์ ผลการเรียน 84.67 
 5. เด็กชาย พัชรพล ไทยเกิด ผลการเรียน 2.34 
 6. เด็กหญิง ปวีร์ธิดา หนักแก้ว ผลการเรียน 2.85 
 7. เด็กหญิง พัฒน์นร ี ทองแท่น ผลการเรียน 82.15 
 8. เด็กหญิง ภัคสิน ี บุญจํานงค์ ผลการเรียน 3.41 
 9. เด็กชาย รัชชานนท์ เกื้อมา ผลการเรียน  - 
 10. เด็กหญิง ชุติมา เกตุกาญจน ์ ผลการเรียน  - 
 11. เด็กชาย นฤสรณ์ อรุณวงศ์ ผลการเรียน  - 
 12. เด็กชาย วชิรวิชย์ พวงงาม ผลการเรียน 3.53 
 13. เด็กชาย ธนดล บุญล้ํา ผลการเรียน 2.98 
 14. เด็กชาย ธนาธิป สังฆสําราญ ผลการเรียน 2.85 
 15. เด็กชาย คุณกร พรหมจันทร ์ ผลการเรียน 3.33 
 16. เด็กชาย ธนัทเทพ โถลายทอง ผลการเรียน 2.62 
 17. เด็กชาย ภูริณัฐ เครือง้าว ผลการเรียน 2.75 
 18. เด็กชาย พีระพฒัน ์ คงสุข ผลการเรียน 2.23 
 19. เด็กชาย ฉัตรมงคล รัตน์มณ ี ผลการเรียน 2.33 
 20. เด็กชาย ศักรินทร ์ คงช่ืน ผลการเรียน 2.42 
 21. เด็กชาย ธนพัฒน ์ วิสิทธ์ไพบูลย ์ ผลการเรียน 2.33 
 22. เด็กชาย อัศม์เดช โสมดํา ผลการเรียน 2.67 
 23. เด็กชาย ณัชฐพงศ์ ปานแก้ว ผลการเรียน 2.41 
 24. เด็กชาย ถนดิษฐ์ ตรีทอง ผลการเรียน 3.01 



1.  แผนการเรียน ห้องเรียนทั่วไป 

       
 25. เด็กหญิง คมกนก ฉิมเรือง ผลการเรียน 4.00 
 26. เด็กชาย ชโนดม ประตูใหญ ่ ผลการเรียน 3.67 
 27. เด็กหญิง ลักษณ์นาร ี อักษรทิพย ์ ผลการเรียน 4.00 
 28. เด็กชาย จิรัฏฐ ์ ชูขวัญ ผลการเรียน 3.50 
 29. เด็กชาย กิตติภัทร พูลเสน   
       

2.  แผนการเรียน ห้องเรียนการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 

 1. เด็กชาย กิตติศักดิ ์ โกละกะ ผลการเรียน 3.03 
 2. เด็กชาย พีรพัฒน ์ ทองตําลงึ ผลการเรียน 3.08 
 3. เด็กชาย ปุญญพฒัน ์ ยศเมฆ ผลการเรียน 3.19 
 4. เด็กชาย ปกป้อง คงรินทร ์ ผลการเรียน 2.53 

 
 
 
 

 
ลงช่ือ    

                  (นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง) 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….. /1.  แผนการเรียน ห้องเรียนทั่วไป(ต่อ) 



 
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประเภทโควตาเรียนดีจากต่างโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2564   

 

1.  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์) 
 1. นางสาว สุดารัตน์ มุสิกพันธ์ ผลการเรียน 3.25 
 2. นางสาว จิรัชญา ธุวพิรุฬห์   
       

2.  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 1. นางสาว สุดาพร อุปลา ผลการเรียน 3.71 
 2. เด็กหญิง ทิพวัลย ์ หนูสุข ผลการเรียน 3.48 
 3. นางสาว โยษิตา กิ้มยิด   
       

3.  แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 
 1. นางสาว กานต์กมล ศรีสุขใส ผลการเรียน 2.77 
 2. เด็กหญิง วฤณดา จันทร์ศิร ิ ผลการเรียน 2.79 
 3. นางสาว พรชิตา มีศิลป ์ ผลการเรียน 3.35 
 4. นางสาว ภารต ี คุ้มพร้อม ผลการเรียน 3.41 
 5. นางสาว สุจิณณา นาวี ผลการเรียน 2.82 
 6. นาย ธนภัทร สามสุวรรณ ผลการเรียน 2.75 
 7. นาย กันตินันท ์ เดชสุข ผลการเรียน 2.64 
 8. นาย ธรรมรัตน์ มีเพ็งจันทร ์   
 9. นาย ธนวินท์ กุหลาบ   
 10. นาย ศิรชัช ตันปัก   
 11. นาย วรากร วิเชียร   
       
       
       
       

…….. /4.  แผนการเรียน ศิลป์ – สังคม(กลุ่มนติิศาสตร-์รัฐศาสตร์)(ต่อ) 



4.  แผนการเรียน ศิลป์ – สังคม (กลุ่มนิติศาสตร-์รัฐศาสตร)์ 
 1. เด็กหญิง ปุญญาดา พัฒน์แก้ว ผลการเรียน 3.11 
 2. นางสาว พิมพิศา ดําแดง   
       

5.  แผนการเรียน ศิลป์ – สังคม (เน้นทักษะอาชีพ)  
 1. นาย ปุณณวิช หนูจรเพชร   
 2. นาย ฐิติเนตย ์ ชนะศรี   
 3. นาย วนัส ลิ่มจันทร ์   
 4. นาย กฤษติกานต์ ทองมสุิทธ์ิ   
       

6.  แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษาจีน 
 1. นางสาว ลักษิกา แซ่ด่าน ผลการเรียน 3.32 
 2. นาย นวกร แก้วเพ็งกรอ ผลการเรียน 3.30 
 3. นางสาว กรรนกิาร ์ ศรีแผ้ว ผลการเรียน 2.90 
 4. นางสาว พิชาดา เพ็งจันทร ์ ผลการเรียน 2.71 
       

 
 

ลงช่ือ    
                  (นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง) 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประเภทโควตาเรียนดีจากต่างโรงเรียน 

ประจ าปีการศึกษา  2564   
 
                       
 

แผนการเรียน ห้องเรียนท่ัวไป 

 1. เด็กชาย ธันวา   ชาติเน้ย 
 2. เด็กชาย อคิน แซ่เล่า 
 3. เด็กชาย ภูมิชญาชิต เกื้อสม 
 4. เด็กหญิง สายน้ํา วิรินทร ์
 5. เด็กหญิง กมลชนก บุญขํา 
 6. เด็กหญิง ภัทรพร เมืองคุ้ม 
 7. เด็กหญิง มณธิดา จันทรก์ลิง้ 
 8. เด็กชาย ศิวฤทธ์ิ ชูมี 
 9. เด็กชาย สุทธิพงษ์ สมพงค์ 
 10. เด็กหญิง น้ําทิพย ์ รักนพรัตน์ 
 11. เด็กชาย พีรเดช ตนุภัทรวรกลุ 
 12. เด็กชาย ภานุวัฒน์ คําเวียงสา 
 13. เด็กชาย นนทกร ทองไฝ 
 14. เด็กชาย พิมุข แก้วเกิด 

 
 
 
ลงช่ือ    

                  (นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง) 
         ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
 


