
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี 
เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 255๖ 

                    ประเภทนักเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร 
                    กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
          ตามที่โรงเรียนสรุาษฎรธานีไดดําเนินการสอบคัดเลอืกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ประเภทนักเรียนทีจ่ัดหองเรียนพเิศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program) ประจําปการศึกษา 255๖  ไปแลวน้ัน 

          จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามบญัชีรายช่ือทายประกาศฉบับนี้ และใหผูสอบเขาเรียน
ไดตามบัญชีที่แนบทายประกาศ (ยกเวนบญัชีสํารอง)  ดําเนินการดังนี ้

 1. นักเรียนรายงานตัว   วันท่ี 2 มีนาคม ๒๕๕๖    เวลา 09.00 – 16.30 น.             
ณ  ศูนยเพื่อนใจวัยรุน อาคาร 100 ป หอประชุมครลูํายอง โรงเรียนสรุาษฎรธานี ผูไมมารายงานตัวตาม
กําหนด  วัน  เวลา  ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ ในการเขาเรยีน และจะเรียกบญัชีสํารองรายงานตัวตามลําดบั
ตอไป 

         2. ประชุมผูปกครองและมอบตัวนักเรียน   วันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา 09.00 น.      
ณ  อาคาร 100 ป  หอประชุมครูลํายอง  โรงเรียนสุราษฎรธานี  โดยดําเนินการ ดังนี ้
                 2.1  ลงชื่อเขารับการประชุมผูปกครอง    

         2.2  เตรียมเอกสารหลกัฐาน  มาย่ืนตอทางโรงเรียนในวันมอบตัว  ประกอบดวย 
                (๑) ชุดมอบตัวนักเรียน 

      (๒) หลักฐานการเรียน ปพ. 1:ป  จบหลกัสูตรประถมศกึษา ฉบับจริงพรอมฉบับ 
ถายเอกสารรบัรองสําเนา  1 ฉบับ  (หนา/หลัง) ๑ ฉบบั  
                               (เอกสารฉบบันี้ โรงเรียนผอนผันใหผูปกครองนํามายื่น ภายในวันพฤหัสบดี ๔ 
เมษายน ๒๕๕๖ ณ สํานักงานวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนสรุาษฎรธานี หากไมสามารถนําหลักฐานมายื่น
ภายในวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน) 

      (๓) สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อ - สกุล บิดา มารดา และนักเรียน ฉบบัจริงพรอม 
ฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ  กรณีที่นักเรียนไมมีชื่อในทะเบียนบานรวมกบับิดา มารดา ใหนําสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีชื่อ – สกุลของนักเรียนอยูกบัผูปกครองฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ และฉบบัทีม่ีชื่อ – สกุล 
บิดาและมารดา ฉบับจรงิพรอมฉบบัถายเอกสาร อกี 1 ฉบับ 
                           (๔) สูติบัตรของนักเรียนฉบบัถายเอกสาร ๑ ฉบับ 
         (๕) ใบแจงผลการตรวจหมูเลือดของนกัเรียน 1 ฉบับ 
                           (๖) เอกสารสําคัญอื่น ๆ เชน ใบเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล ฉบับถายเอกสาร (กรณีที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงขอมลูในหลักฐานการเรียน) ฯลฯ 

   - ๒ -                
                       (๗)  ชําระเงินสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 



กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 30,000 บาท / ภาคเรียน พรอมคาประกันอบุัติเหตุรายบุคคล 
                
              3.   สําหรับนักเรียนที่สอบไดในบัญชีสํารอง จะเรียกรายงานตัวเมื่อนกัเรียนผูสอบคัดเลอืกไดไม 
มารายงานตัวในเวลาที่กําหนด 

        ๔.   ผูปกครองนักเรียนตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสุราษฎรธานี 
โดยชําระเงินคาลงทะเบียน สมาชิกสมาคมแรกเขาของสมาคมฯ  เปนเงิน 200 บาท คาบํารุงสมาคมผูปกครอง
และครู เปนเงิน 300 บาท / ชวงชั้น 

   

    จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ   พ.ศ. 255๖ 
 
 
 
 

                                                         (นายชาญณรงค  ผดุงชอบ) 
                                 รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน 

                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนสรุาษฎรธานี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20079 ญ รวีกานต ทองพันธ อนุบาลสุราษฎรธานี 51.66           

2 20058 ญ ภารวี แสงศรี มานิตานุเคราะห 48.08           

3 20046 ญ ภัทรา ตรีสิริเกษม ธิดาแมพระ 44.34           

4 20075 ญ หยาดฟา รามอินทร อนุบาลสุราษฎรธานี 42.94           

5 20523 ญ กัญญารัตน กรีฑาวัลย พุทธยาศรม 42.34           

6 20198 ญ ทัศนาพรรณ แทนชื่น เพชรผดุงเวียงไชยา 41.86           

7 20091 ญ ภีคมาศ ศรีจันทร อนุบาลสุราษฎรธานี 41.84           

8 20708 ญ ธันยธรณ ศรีอนรรฆวานิช อนุบาลสุราษฎรธานี 41.26           

9 20273 ช เศรษฐกานต แงเจริญกุล จอย 39.36           

10 20369 ช กันตพล ลูกรักษ อนุบาลนวพร 39.30           

11 20242 ญ มานิตา รัตนสุภา มานิตานุเคราะห 39.28           

12 20404 ญ ปยอร ศรีนามวงศ จอย 38.74           

13 20257 ช ศรเศรษฐ สุขสม ธิดาแมพระ 38.60           

14 20304 ช กฤตภาส ภูวัฒนาพันธ ธิดาแมพระ 38.60           

15 20082 ญ พัทราวดี มิ่งสงค อนุบาลสุราษฎรธานี 38.16           

16 20249 ญ ณัฏฐณิชา เจริญพร อนุบาลสุราษฎรธานี 36.58           

17 20037 ญ ณัฐริณีย คงนุน ธิดาแมพระ 34.48           

18 20674 ญ อโณทัย สันตวิรางกูร อนุบาลสุราษฎรธานี 34.40           

19 20023 ช กิชพสิษฐ ติณชาติอารักษ มานิตานุเคราะห 34.38           

20 20301 ญ กานติมา สิทธยางกูร อนุบาลนวพร 34.26           

21 20026 ญ ชนัญชิตา นิลเอก มานิตานุเคราะห 34.10           

22 20011 ญ พัทธนันท โชติสุวรรณ มานิตานุเคราะห 34.06           

23 20561 ญ ศิริวรรณ ทองศิริ พุทธยาศรม 34.00           

24 20142 ช เรวัตร วัดนอย ยุวศึกษา 33.98           

25 20490 ช ภราดร สุวรรณพงศ พุทธยาศรม 33.90           

26 20562 ช สหรัถ เรืองเวชวิทยา มานิตานุเคราะห 33.90           

27 20176 ญ ชนิภา กองประดิษฐ มานิตานุเคราะห 33.70           

28 20255 ญ สกุลรัตน มติธรรม พุทธยาศรม 33.60           

29 20435 ญ ภัทรพร วิภารัตนาพร ธิดาแมพระ 33.50           

30 20797 ญ ยุวรัตน ถุงทอง วัดทาเจริญ 33.44           

31 20410 ช พัชรลดา ทองเกลี้ยง มานิตานุเคราะห 33.28           

32 20017 ญ ณัฏฐณิชา เจียมวุฒิศักด์ิ มานิตานุเคราะห 33.18           

33 20665 ญ วนัชพร บุญสถิตย ภูบดินทรพิทยาลัย 33.14           

34 20694 ญ ศิวพร ศรีสวัสด์ิ พุทธยาศรม 33.14           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

หนาที่ 1 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

35 20002 ญ จิรานัท สุขขารมย ธิดาแมพระ 33.08           

36 20486 ช ธนกร คงทรัพย จอย 32.80           

37 20483 ญ วรัชยา สิงหกุล มานิตานุเคราะห 32.68           

38 20497 ช คฑาทอง ทองตําลึง มานิตานุเคราะห 32.68           

39 20061 ญ ภูษิตา พรอมมูล จอย 32.50           

40 20129 ช อนาวิล ทองออน ตันติวัตร 32.50           

41 20575 ญ กันทรากร แสงแกว อนุบาลเปยมรักษ 32.34           

42 20359 ญ สุชานาถ อาจหาญ ธิดาแมพระ 32.20           

43 20554 ญ นรมน ขําเกิด พุทธยาศรม 32.20           

44 20122 ช ณัฐชนน จันทรประดิษฐ มานิตานุเคราะห 32.14           

45 20452 ช กฤษกร คงเสนห ธิดาแมพระ 31.98           

46 20153 ญ จิดาภา เกยูรวรรณ มานิตานุเคราะห 31.90           

47 20008 ญ ปณรวีร ศิริวิภาอนันต ธิดาแมพระ 31.66           

48 20601 ช วรพัทธ สีหบุตร อนุบาลบานเด็ก 31.40           

49 20583 ญ รชตพรรณ ศรชนะ มานิตานุเคราะห 31.34           

50 20209 ญ ณัฐนันท ระบําดี ธิดาแมพระ 31.28           

51 20427 ช ชนชิต มากมี ธิดาแมพระ 31.18           

52 20288 ญ สิรินภา ศิริวรรณพร มานิตานุเคราะห 31.08           

53 20531 ช ปรินทร คําอุบล อนุบาลสุราษฎรธานี 31.08           

54 20552 ญ ภาวิตา ศรีเทพ อนุบาลสุราษฎรธานี 31.08           

55 20573 ญ ณัฐฐา จุลเพ็ชร อนุบาลบานเด็ก 31.08           

56 20366 ญ กนิษฐา ฐานิวัฒนานนท ธิดาแมพระ 30.98           

57 20102 ญ พศิกา รอดทอง มานิตานุเคราะห 30.78           

58 20577 ญ ณัฐนันท พลายแกว มานิตานุเคราะห 30.74           

59 20539 ช ศุภณัฐ สุขใส อนุบาลนวพร 30.70           

60 20358 ช คิมหันต เพชรแกวณา วัดบานสอง 30.68           

หนาที่ 2 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20103 ช ชยากร ดาโลปการ อุนรัก 2 ภาษา 30.68           

2 20067 ญ พิมพลภัส ชยุตสาหกิจ มานิตานุเคราะห 30.30           

3 20083 ญ วรินทร สวัสดิรักษ อนุบาลสุราษฎรธานี 30.26           

4 20156 ช มนัสวี ศรีทอง อนุบาลสุราษฎรธานี 30.26           

5 20027 ช กอเขต นวนนุน อนุบาลสุราษฎรธานี 30.18           

6 20472 ช เกษมชาติ วองไวพาณิชย เทพมิตรศึกษา 30.06           

7 20127 ญ รัสนันท สุทธิคีรี มานิตานุเคราะห 30.00           

8 20444 ญ ญานิกา แกวชลคราม บานดอนหลวง 29.90           

9 20374 ช นรวิชญ หนูรัก มานิตานุเคราะห 29.80           

10 20070 ญ นงนภัส ปยะศีล มานิตานุเคราะห 29.74           

11 20747 ญ อธิติยา นาครอด วัดเจดียหลวง 29.68           

12 20024 ญ ณัฐณิชา เชาวลิต ธิดาแมพระ 29.40           

13 20222 ช ปณณวิชญ กลับรินทร มานิตานุเคราะห 29.28           

14 20563 ญ ตารกา ทิพยคง ธิดาแมพระ 29.18           

15 20308 ญ สิรินดา เชื้อจักร ธิดาแมพระ 29.16           

16 20044 ญ ปณาลี สุริวงศ อุนรัก 2 ภาษา 29.10           

17 20264 ญ พีรดา วงศวิทยากุล มานิตานุเคราะห 29.10           

18 20610 ญ ชลธิชา ทองเจมิ อนุบาลบานเด็ก 29.10           

19 20040 ญ ปานไพลิน นาคสุวรรณ ธิดาแมพระ 29.00           

20 20335 ญ วรีพรรณ มณีฉาย อนุบาลนวพร 28.98           

21 20702 ญ ศิริรัตน พรหมศิริไพบูลย เทพมิตรศึกษา 28.86           

22 20095 ช ธีธัช หนูเซง อนุบาลสุราษฎรธานี 28.80           

23 20421 ญ พิชญธิดา ทองสิงหคลี วมินทรวิทยา 28.80           

24 20033 ญ นวพร นิธิคุณิตานันท เทศบาล 5 28.50           

25 20527 ญ กานติมา คันธะ อนุบาลบัณฑิต 28.50           

26 20685 ญ ฐิติมา สะอาดแกว ธีราศรมพุนพิน 28.50           

27 20130 ช ศตวรรษ ลอยใหม มานิตานุเคราะห 28.46           

28 20043 ญ ธนภรณ สัตนันท มานิตานุเคราะห 28.44           

29 20243 ญ วรันธร ฤกษยาม มานิตานุเคราะห 28.40           

30 20265 ญ ธนพร สรอยพานิช มานิตานุเคราะห 28.38           

31 20495 ญ ชนกนาถ ทองหอม มานิตานุเคราะห 28.38           

32 20230 ช ดนุพัฒน วิไลรัตนาภรณ ธีราศรมสุราษฎร 28.38           

33 20363 ญ กสิณา เพชรบํารุง มานิตานุเคราะห 28.28           

34 20686 ช ธันยพงศ อ้ันแตง พุทธยาศรม 28.28           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อ สํารอง ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

หนาที่ 1 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อ สํารอง ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

35 20247 ญ ญาณิศา แปนเพชร มานิตานุเคราะห 28.20           

36 20056 ญ วรรณกานต สุริไพศาลสกุล มานิตานุเคราะห 28.18           

37 20093 ญ ปญจรัตน ฉิมทับ มานิตานุเคราะห 28.08           

38 20424 ญ รสา ดานคุณธรรม มานิตานุเคราะห 27.96           

39 20482 ช พัทธพล วัฒนโยธิน ธีราศรมพุนพิน 27.88           

40 20803 ช สหัสวรรษ ทิพยดี ธิดาแมพระ 27.60           

41 20532 ช ธนกฤต หีตนุย ธิดาแมพระ 27.50           

42 20597 ญ วริษา ไขทองแกว บานไสดง 27.50           

43 20585 ญ พิสชา ฤทธิ์รักษ อนุบาลนวพร 27.40           

44 20185 ญ พิชามญชุ สุรินทรวรางกูร พุทธยาศรม 27.34           

45 20569 ช อธิวัชร ล้ิมพัฒนสิริ ธิดาแมพระ 27.30           

46 20599 ญ สุนิษา มากแกว บานไสดง 27.24           

47 20338 ญ ณภัทร กุลภัทรคําเงิน มานิตานุเคราะห 27.20           

48 20326 ช ยศภัทร สิทธิคุณ มานิตานุเคราะห 27.20           

49 20225 ช ทรัพยรุง ฤทธาภัย ตวงวิชชพัฒนา 27.16           

50 20248 ช แสณยากร เกษตรพันธุ อนุบาลสุราษฎรธานี 27.00           

51 20342 ช ทักษิณ เอียดเฉลิม มานิตานุเคราะห 27.00           

52 20272 ช ภานุพงศ รักบํารุง ธิดาแมพระ 26.60           

53 20081 ช รัฐพล รัตนฉายา มานิตานุเคราะห 26.58           

54 20183 ญ เกวลี ผลสด ธิดาแมพระ 26.58           

55 20392 ช สหัสวรรษ อินทโชศักด์ิ มานิตานุเคราะห 26.54           

56 20227 ช ภูมินทร บุญสวัสด์ิ ธิดาแมพระ 26.50           

57 20327 ญ วรรณภัสสรณ พรหมเมือง ธิดาแมพระ 26.40           

58 20208 ญ บัณฑิตา ชูมี มานิตานุเคราะห 26.30           

59 20630 ญ ธนพร คุรุพงศ มานิตานุเคราะห 26.28           

60 20354 ช อุบลรัตน เลิศทรัพยถาวร พุทธยาศรม 26.16           

61 20387 ญ อันธิกา ศรีปราชญ มานิตานุเคราะห 26.10           

62 20487 ช ปฐพี มนกิ่งแกว ธิดาแมพระ 25.80           

63 20171 ช นฤดล คงระเรื่อย มานิตานุเคราะห 25.70           

64 20476 ญ แพรเมือง ติ้นหนู จอย 25.60           

65 20657 ช ณัฐพนธ พละคช ธิดาแมพระ 25.50           

66 20736 ญ มโนชา ฉิมเรือง เทศบาล 5 25.50           

67 20655 ญ อรวรรณ บุญสิน วัดปยะวัฒนาราม 25.36           

68 20644 ญ ปวิมล พรหมแทน เซนตโยเซฟเกาะสมุย 25.20           

หนาที่ 2 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อ สํารอง ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

69 20411 ช ณัฐชนน บุญรอด ธิดาแมพระ 25.10           

70 20181 ญ ตนนํ้าเพชร พวงประทุม ธิดาแมพระ 24.90           

71 20285 ช ปฏิญญา ทองคํา อนุบาลสุราษฎรธานี 24.70           

72 20200 ญ นิลภัทร พัชราพงศ มานิตานุเคราะห 24.60           

73 20344 ญ อรวี เหรียญวิทยากุล ธิดาแมพระ 24.60           

74 20607 ญ พิมพพิชชา หอมแชม อันนาลัย 24.50           

75 20347 ญ ศิริพรรณ กูเมือง อนุบาลสุราษฎรธานี 24.30           

76 20425 ญ พุธิตา พลจร วัดโพธิ์นิมิต 24.08           

77 20013 ญ ธัญชนก เทือกสุบรรณ มานิตานุเคราะห 24.00           

78 20798 ญ กัญญาวี สุขบางพงศ วมนิทรวิทยา 24.00           

79 20275 ช วทัญู ไชยยศ ตวงวิชชพัฒนา 23.96           

80 20614 ญ ศุภิสรา เพชรรัตน ธิดาแมพระ 23.90           

81 20009 ช ภูบดี วุฒิพงษ มานิตานุเคราะห 23.88           

82 20233 ญ มัลลิกา หนูดี ธิดาแมพระ 23.84           

83 20509 ช อัศฎิล สมเขียวหวาน ราษฎรประชาอุทิศ 23.78           

84 20436 ญ ชนนิกานต ลวดลายทอง มานิตานุเคราะห 23.64           

85 20140 ญ ปนมนัส มนตเล้ียง ธิดาแมพระ 23.48           

86 20494 ญ พรกนก นวลนุช เทศบาล 5 23.46           

87 20605 ญ โชติรส อัยยะวรากูล มานิตานุเคราะห 23.40           

88 20474 ญ นริศา เหมรงัษี เทศบาล 1 23.08           

89 20534 ช ณิชาภา สามเคี้ยม เทพมิตรศึกษา 23.04           

90 20078 ญ ณัฐนรี เจริญสุข อนุบาลสุราษฎรธานี 23.00           

91 20564 ญ ฉัฏฐทิพ หมื่นชนะมา ธิดาแมพระ 23.00           

92 20333 ญ นรารัตน ปานทอง มานิตานุเคราะห 22.98           

93 20196 ช ภควัต เน่ืองเยาว เยาวเรศวิทยา 22.88           

94 20710 ญ นพสร จิ๋วพัฒนกุล ธิดาแมพระ 22.88           

95 20412 ญ ปริตตา ศรีคิรินทร มานิตานุเคราะห 22.80           

96 20512 ญ นุชนาฎ แกวศรี บานลุมชุมแสง 22.40           

97 20796 ช ภัทรพล ชางสุวรรณ เทศบาล 1 22.40           

98 20169 ญ ภารวี แสงตะวนัวงศ เยาวเรศวิทยา 22.20           

99 20442 ญ เกษริน เพชรรักษ มานิตานุเคราะห 21.96           

100 20377 ญ ณัชชา นิลบุตร อนุบาลสุราษฎรธานี 21.80           

101 20629 ช อมรเทพ ผลพฤกษ มานิตานุเคราะห 21.60           

102 20125 ญ สุทัตตา โกละกะ มานิตานุเคราะห 21.20           

หนาที่ 3 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อ สํารอง ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

103 20073 ช สุขสิริ เบ็ญจอาภรณ อนุบาลบานเด็ก 20.80           

104 20365 ญ พนิดา ศรีวรกุล เทศบาล 5 20.60           

105 20015 ช วีระชัย รัตนสําลี อนุบาลสุราษฎรธานี 20.40           

106 20451 ญ มณฑิรา ฮั่นเฉียง เทศบาล 5 20.40           

107 20259 ช สิรวิชญ เรืองพุฒ มานิตานุเคราะห 19.80           

108 20786 ช วรยศ สิทธิวัง ตลอดหนองหวาย 19.40           

109 20595 ญ กัญญารัตน อํ่านอย บานไสดง 19.00           

110 20802 ญ กุลณัฐ คงไชย มานิตานุเคราะห 18.80           

111 20613 ญ ชเนษฎา คลายปกษี มานิตานุเคราะห 18.60           

112 20089 ญ มนัสวี ภิรมยรัตน อนุบาลสุราษฎรธานี 18.20           

113 20594 ญ ศิริรัตน ชูทรัพยทวี บานไสดง 17.60           

114 20364 ญ สุรัสวดี วิมลทรง มานิตานุเคราะห 16.86           

115 20332 ญ นาวินณัทท อินทรพรหม มานิตานุเคราะห 16.80           

หนาที่ 4 จาก 4


