
 
 

 
ประกาศโรงเรยีนสุราษฎร์ธาน ี

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1  
ประเภทนักเรยีนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป 

         ปีการศึกษา 2556 
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        ตามท่ีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนกัเรียนทั่วไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 เสร็จสิ้นแล้วนั้น  

จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้สอบเข้าเรียนได้ 
ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศ   ดําเนินการดังนี้ 

       1. นักเรียนรายงานตัว วันที่ 27  มีนาคม  2556   เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น  อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลํายอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผู้ไม่มารายงานตัวตามกําหนด  วัน  เวลา  
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเขา้เรียน  และโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่มีผลคะแนนในลาํดับต่อไปเพื่อให้
เต็มตามแผนการรับนักเรียน 

         2. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน   วันที่  6 เมษายน 2556  เวลา 09.00 น. ณ  อาคาร 
100 ปี หอประชุมครูลํายอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  โดยดําเนินการ ดังนี้ 
                 2.1  ลงชื่อเข้ารับการประชุมผู้ปกครอง    

         2.2  เตรียมเอกสารหลักฐาน  มาย่ืนต่อทางโรงเรียนในวันมอบตัว  ประกอบด้วย 
          (1) ชุดมอบตัวนักเรียน 
          (2) หลักฐานการเรียน ปพ. 1:ป  จบหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับจริงพร้อมฉบับ 

ถ่ายเอกสารรับรองสําเนา  1 ฉบับ  (หน้า/หลัง) 1 ฉบับ  
          (หากไม่สามารถนาํหลักฐานมายืน่ภายในวนัเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสทิธิ์ในการเข้าเรียน) 
                     (3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือ - สกุล บิดา มารดา และนักเรียน ฉบับจริงพร้อม 
ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ  กรณีที่นักเรียนไมม่ีช่ือในทะเบียนบ้านร่วมกับบิดา มารดา ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านที่มี
ช่ือ – สกุลของนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ และฉบบัที่มีช่ือ – สกุล บิดาและ
มารดา ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร อีก 1 ฉบับ 
                     (4) สูติบัตรของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
   (5) ใบแจ้งผลการตรวจหมู่เลือดของนักเรียน 1 ฉบับ 
                     (6) เอกสารสําคัญอื่น ๆ เชน่ ใบเปลี่ยนชือ่ ช่ือสกุล ฉบับถ่ายเอกสาร (กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในหลักฐานการเรียน) ฯลฯ 
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        3.   ผู้ปกครองนักเรียนตอ้งสมัครเปน็สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสรุาษฎร์ธาน ีโดย
ชําระเงินค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมแรกเข้าของสมาคมฯ  เป็นเงิน 200 บาท ค่าบํารุงสมาคมผู้ปกครองและครู 
เป็นเงิน 300 บาท / ช่วงชั้น 

        4.  ผู้ปกครองชําระเงินระดมทรัพยากรตามจํานวนที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
พร้อมทั้งค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียนรายปี 

      จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 
                                          ประกาศ  ณ  วันที่     27    มีนาคม   พ.ศ. 2556 
 
 
              ว่าที่ร้อยตรี    
                                    (ทวีศักด์ิ   ยศถา) 

                                                                 ผู้อํานวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 
 

 
 
 
 
 
 



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 10298 ญ วิชาญา สุขเกื้อ มานิตานุเคราะห 73.43           

2 10321 ญ นิภากร กรายแกว วัดกลางใหม(มิตรภาพที่ 24) 71.92           

3 10232 ญ ณิชากร ขวัญจันทร มานิตานุเคราะห 71.31           

4 10129 ญ เณศรา หอจันทร ธิดาแมพระ 70.76           

5 10110 ช ภูวนาท บุญมั่น มานิตานุเคราะห 69.70           

6 10082 ช เนติ สุระการุณย มานิตานุเคราะห 68.58           

7 10024 ญ ชวัลรัตน โทอุบล มานิตานุเคราะห 68.21           

8 10319 ญ พัทธนันท โชติสุวรรณ มานิตานุเคราะห 66.81           

9 10171 ญ สุพิชชา พีรพัฒนภูมิ ตวงวิชชพัฒนา 66.29           

10 10049 ญ ชนนิกานต ลวดลายทอง มานิตานุเคราะห 65.91           

11 10126 ช เปนหน่ึง สุวรรณ ธิดาแมพระ 65.28           

12 10159 ญ พัทธนันท เกียรติยศนุสรณ วมินทรวิทยา ( ฮัวเหมิง ) 64.92           

13 10314 ญ พิชญา ฤกษวุฒิโชค เทศบาล 5 64.62           

14 10137 ญ ธันยชนก จินดาพันธ จอย 64.50           

15 10060 ญ นวพร นิธิคุณิตานันท เทศบาล 5 64.44           

16 10051 ญ จิรสุตา กาญจนรจิต เทศบาล 5 64.36           

17 10233 ญ พีรดา วงศวิทยากุล มานิตานุเคราะห 64.31           

18 10127 ช สุรศักด์ิ รัศมี มานิตานุเคราะห 64.00           

19 10255 ญ ภัทรพร วิภารัตนาพร ธิดาแมพระ 63.99           

20 10194 ญ รชตพรรณ ศรชนะ มานิตานุเคราะห 63.75           

21 10295 ช จิรกิตต เวชกุล ธิดาแมพระ 63.73           

22 10238 ช ชานน ณ สงขลา ธิดาแมพระ 63.72           

23 10112 ญ ชนิภา กองประดิษฐ มานิตานุเคราะห 63.22           

24 10151 ช ศตวรรษ ลอยใหม มานิตานุเคราะห 62.80           

25 10015 ญ เกวลี ผลสด ธิดาแมพระ 62.56           

26 10079 ญ บงกช พิรุฬหเศรษฐ มานิตานุเคราะห 62.47           

27 10253 ญ พิชญธิดา ทองสิงหคลี วมินทรวิทยา ( ฮัวเหมิง ) 62.42           

28 10090 ญ ดวงดนัย ศรีวิชยางกูร ธิดาแมพระ 62.37           

29 10191 ช เพ็ญวิทย ดวงเพ็ชร มานิตานุเคราะห 62.36           

30 10001 ช ศุภกร สุนทรกรณีย มานิตานุเคราะห 62.36           

31 10130 ญ สิรินาริน ถวิลวรรณ ธิดาแมพระ 62.27           

32 10069 ช บัญญพนต ทองอนันต เทศบาล 5 62.24           

33 10111 ญ ธนพร สรอยพานิช มานิตานุเคราะห 62.22           

34 10142 ญ สารัช เพ็งสุวรรณ ธิดาแมพระ 62.18           

35 10086 ญ กชพร อมรอริยกุล เทพมิตรศึกษา 62.09           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

หนาที่ 1 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

36 10243 ญ ธัญลักษณ ขวัญแกว มานิตานุเคราะห 61.88           

37 10342 ญ รัสนันท สุทธิคีรี มานิตานุเคราะห 61.76           

38 10277 ญ ญาณชนุตม ชวยจันทร มานิตานุเคราะห 61.74           

39 10050 ญ ศุภิสรา เพชรรัตน ธิดาแมพระ 61.62           

40 10154 ญ ศรัณยพร สุทธิรักษ มานิตานุเคราะห 61.54           

41 10207 ญ อภิสรา ขจรบุญ มานิตานุเคราะห 61.29           

42 10022 ญ พรชนก เงาพิทักษศิลปน มานิตานุเคราะห 61.18           

43 10076 ช ธัญเทพ อินทวิเศษ มานิตานุเคราะห 61.12           

44 10251 ช ลีณภัทร ลีสงา มานิตานุเคราะห 61.08           

45 10021 ช ภูบดี วุฒิพงษ มานิตานุเคราะห 61.07           

46 10030 ญ นันทัชพร หนูเกาะทวด ธิดาแมพระ 61.03           

47 10351 ช ธนโชค โชคสงเคราะห เทศบาล 1 ( แตงออนเผดิมวิทยา ) 60.72           

48 10216 ญ ณิชนันทน แทนนิล มานิตานุเคราะห 60.62           

49 10217 ช ปราณ กิจวิถี สงฆรักษ มานิตานุเคราะห 60.57           

50 10009 ญ มัลลิกา จงจิตต มานิตานุเคราะห 60.55           

51 10018 ญ ปญจรัตน ฉิมทับ มานิตานุเคราะห 60.26           

52 10258 ญ พศิกา รอดทอง มานิตานุเคราะห 60.26           

53 10132 ช เวโรจน ขันใส ธิดาแมพระ 60.26           

54 10239 ช พงศกร ชูชวย ธิดาแมพระ 60.26           

55 10307 ญ พิชญาภัคด์ิ หทัยวสีวงศ มานิตานุเคราะห 60.18           

56 10206 ช เดชดนัย ศรียาภัย มานิตานุเคราะห 59.83           

57 10149 ญ ณัฐชนก เนตรวรนันท มานิตานุเคราะห 59.83           

58 10043 ญ ศศินา มณีราช เทพมิตรศึกษา 59.81           

59 10268 ช ปณณวิชญ กลับรินทร มานิตานุเคราะห 59.73           

60 10006 ช ภาสวิชญ จันทรเจริญ มานิตานุเคราะห 59.59           

61 10148 ญ วรรณกานต สุริไพศาลสกุล มานิตานุเคราะห 59.28           

62 10201 ช สนธยา หีตอักษร มานิตานุเคราะห 59.26           

63 10182 ญ ปาริชาติ พัฒนชู มานิตานุเคราะห 59.07           

64 10162 ช ปณญธิพัทน ธนาจิราวัชร ตวงวิชชพฒันา 59.01           

65 10042 ช สันติภาพ ใจมั่น เทศบาล 3 ( ตลาดลาง ) 58.75           

66 10083 ช วุฒิศักด์ิ จออนันต เทพมิตรศึกษา 58.73           

67 10056 ช จักรภัทร ไพฑูรย มานิตานุเคราะห 58.70           

68 10070 ช รัฐพล รัตนฉายา มานิตานุเคราะห 58.67           

69 10143 ญ อัญชิษฐา รัตนะ ธิดาแมพระ 58.63           

70 10288 ญ ณภัค มาศเฮ็ง มานิตานุเคราะห 58.62           

หนาที่ 2 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

71 10055 ญ กัณทชนก เกตุนวล มานิตานุเคราะห 58.48           

72 10226 ญ พิมพชนก ตัณฑัยย ธิดาแมพระ 58.27           

73 10081 ญ ปนฉัตร กลอมแดง เทพมิตรศึกษา 58.21           

74 10333 ช สหัสวรรษ คุณสนอง มานิตานุเคราะห 57.96           

75 10228 ญ ญาณิศา เพชรชวย ธิดาแมพระ 57.88           

76 10002 ญ ศิรภัสสร ศรียาภัย มานิตานุเคราะห 57.83           

77 10229 ญ กัญญาพัชร คําแฝง มานิตานุเคราะห 57.75           

78 10330 ญ ปณรวีร ศิริวิภาอนันต ธิดาแมพระ 57.68           

79 10302 ช ดิศรณ เจริญแกว เทพมิตรศึกษา 57.65           

80 10293 ญ ปนมนัส มนตเล้ียง ธิดาแมพระ 57.50           

81 10170 ญ ตารกา ทิพยคง ธิดาแมพระ 57.22           

82 10165 ญ กสิณา เพชรบํารุง มานิตานุเคราะห 57.21           

83 10071 ญ สิรินดา เชื้อจักร ธิดาแมพระ 57.13           

84 10247 ช ภานุวัตร นุนแกว มานิตานุเคราะห 57.07           

85 10341 ช ธันยธรณ แผทอง มานิตานุเคราะห 57.05           

86 10104 ญ ชนิกานต จิระปฎินันท ธิดาแมพระ 56.88           

87 10236 ญ ปวีณนุช จุลมูล เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 56.81           

88 10203 ญ ศุภาพิชญ ไทรทรัพย เทศบาล 4 ( วัดโพธาวาส ) 56.77           

89 10309 ญ พิชญญาภัค นิคมประศาสน ธิดาแมพระ 56.65           

90 10237 ช เกษมชาติ วองไวพาณิชย เทพมิตรศึกษา 56.59           

91 10020 ญ ณภัทร กุลภุทรคําเงิน มานิตานุเคราะห 56.49           

92 10311 ญ พิชญา วทานิยะกุล ธิดาแมพระ 56.42           

93 10208 ช วทัญู ไชยยศ ตวงวิชชพัฒนา 56.11           

94 10131 ญ นันทรัตน ธรรมรงครัตน อนุบาลสุราษฎรธานี 56.03           

95 10096 ญ จิตสุภา คุมพงศสิริ ศรีมิลินทรอนุสรณ 55.84           

96 10278 ช ชัชชล แซโล ธิดาแมพระ 55.84           

97 10271 ญ พณิชชา บอคํา มานิตานุเคราะห 55.83           

98 10134 ญ ทิตยา ศิริพงษ เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 55.82           

99 10003 ญ ชลธิชา เผือกรักษา มานิตานุเคราะห 55.75           

100 10331 ช ฤนาท แซเถา มานิตานุเคราะห 55.75           

101 10242 ญ วฎากร กั้นเกษ มานิตานุเคราะห 55.70           

102 10220 ญ สุธิดา คงเพชรดิษฐ มานิตานุเคราะห 55.44           

103 10193 ช ทวีเกียรติ หยองบางไทร เทพมิตรศึกษา 55.42           

104 10118 ญ อรวี เหรียญวิทยากุล ธิดาแมพระ 55.36           

105 10221 ช ชนกันต ทองปลอด เทพมิตรศึกษา 55.27           

หนาที่ 3 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

106 10080 ญ พิมพชนก เลาวิชุวกรนุกูล มานิตานุเคราะห 55.23           

107 10106 ญ ณัฐสิณีย นันทเกษตร มานิตานุเคราะห 55.18           

108 10188 ญ จังคนิษฐา สกุลธนา ธิดาแมพระ 55.05           

109 10329 ญ ชุติกาญจน สมตน มานิตานุเคราะห 54.95           

110 10185 ญ พิชชาพร แข็งพิลา มานิตานุเคราะห 54.88           

111 10264 ช ดนุพัฒน วิไลรัตนาภรณ ธีราศรมสุราษฎรธานี 54.78           

112 10119 ญ นันทนภัส รักสะอาด มานิตานุเคราะห 54.53           

113 10099 ช ธนโชติ เจียมทิพย มานิตานุเคราะห 54.33           

114 10103 ญ โชติรส อัยยะวรากลุ มานิตานุเคราะห 54.30           

115 10008 ช ธราดล นพกาศ มานิตานุเคราะห 54.24           

116 10047 ญ วิจิตรา เทพเฉลิม เทศบาล 5 54.18           

117 10145 ญ บัณฑิตา ชูมี มานิตานุเคราะห 54.14           

118 10297 ช ภูริทัต เพ็ชรสวัสด์ิ มานิตานุเคราะห 53.93           

119 10189 ญ พิมพลภัส แกวเนิน จอย 53.73           

120 10246 ช ณัฐพนธ พละคช ธิดาแมพระ 53.71           

หนาที่ 4 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 11220 ญ ชนกนันท หานศุภิชน อนุบาลนวพร 79.97           

2 11101 ญ เพลงกาญจน ถาวร บานหวยปริก 70.26           

3 11148 ช ณัฏฐพล การุณกิจ พุทธยาศรม 70.16           

4 11096 ญ รัดเกลา ชัยยศ อนุบาลบานเด็ก 70.05           

5 11121 ช ธีรานนท ไทยเกิด พุทธยาศรม 68.94           

6 11129 ญ ศศิธร ราชคง อนุบาลนวพร 68.79           

7 11068 ญ ณัฐพร ยามรัมย วัดบานสอง 68.05           

8 11156 ญ ปวรวรรณ พิสิฐอรรถกุล พุทธยาศรม 67.32           

9 11201 ญ พิมพตะวัน พลศรีนวล พุทธยาศรม 66.84           

10 11226 ช นพรัตน จันทวงศ อนุบาลนวพร 66.57           

11 11058 ญ บุษกร มากบุญ เทพมิตรศึกษา 65.75           

12 11280 ช จิรวัฒน บุญญา เทศบาลตําบลเกาะพะงัน 65.25           

13 11099 ญ ณัฐนรี รักชื่อ มานิตานุเคราะห 65.18           

14 11246 ญ เบญจมาพร ศิริบุญยัง ศรีอรุโณทัย 65.15           

15 11168 ญ เณศรา เสาวรัตน พุทธยาศรม 65.07           

16 11231 ช ณัฐพนธ ลอยใหม เทพมิตรศึกษา 64.90           

17 11008 ญ วรัทยา นุนสังข วัดอุทยาราม 64.84           

18 11208 ช พัชรลดา รัตนบุรี ปญญาทิพย 63.90           

19 11135 ญ พิชามญชุ สุรินทรวรางกูร พุทธยาศรม 63.38           

20 11205 ญ ศิริรัตน พรหมศิริไพบูลย เทพมิตรศึกษา 63.22           

21 11128 ช ทรงวิทย กุมทอง พุทธยาศรม 62.95           

22 11115 ญ รัญชิดา ตันติพงศอาภา พุทธยาศรม 62.71           

23 11240 ช นฤดนย แซฮั่น วัดแจง 62.57           

24 11188 ญ จณิตา เพ็ชรานันท พุทธยาศรม 62.53           

25 11015 ญ นภัสสร โตะหลาง มานิตานุเคราะห 62.37           

26 11095 ญ สุพิชญา นีรนาทเมธีกุล วัดบานสอง 61.95           

27 11076 ญ กัญญภัส ผจงสาลีปญญา ดรุโณทัยพุนพิน 61.60           

28 11270 ญ ณัฐฐินันท เพชรกุล อนุบาลนวพร 61.17           

29 11239 ช ณัฐพล พลวิชัย พุทธยาศรม 61.00           

30 11109 ช ธีรภัทร รัตนคม วัดบานสอง 60.95           

31 11086 ญ อรนิช นวลสุทธิ์ วารีเชียงใหม 60.93           

32 11120 ช อภิสิทธิ์ กล่ินแกว องคการอุตสาหกรรมปาไม 9 60.76           

33 11088 ญ ปุญชรัสมิ์ พัฒนรักษ มานิตานุเคราะห 60.76           

34 11102 ญ ดุษณี ดวงแกว อุปถัมภวิทยาพนม 60.67           

35 11261 ญ ศิรพักตร กีรติโชติกุล อนุบาลนวพร 60.47           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนทั่วไป

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

หนาที่ 1 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนทั่วไป

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

36 11145 ช ชาญชัย มากบุญ พุทธยาศรม 59.93           

37 11014 ญ สัณหสิรี วิเศษแสง อนุบาลบานเด็ก 59.85           

38 11230 ญ กาญจนสุดา มาศวัฒนกิจ หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ 59.77           

39 11003 ช ธีรภัทร รอดเจริญ เยาวเรศวิทยา 59.61           

40 11006 ช ทรัพยรุง ฤทธาภัย ตวงวิชชพัฒนา 59.51           

41 11180 ช ธราเทพ ทิวแพ อนุบาลสุราษฎรธานี 59.46           

42 11203 ญ พิมพชนก นวลมุสิก วมินทรวิทยา (ฮัวเหมิง) 59.34           

43 11221 ญ ปยฉัตร อักษรสมบัติ บานควนสูง 58.96           

44 11117 ญ ณัฐริกา เกื้อดวง เทพมิตรศึกษา 58.94           

45 11204 ช สุวัจน นวลละออง พุทธยาศรม 58.90           

46 11271 ญ วิรัณญา สุขสมบูรณ บานบางประชาภิบาล 58.68           

47 11276 ช วัฒนพงศ จัตุมิตร เยาวเรศวิทยา 58.39           

48 11103 ญ ชนัญชิดา พูลสวัสด์ิ มานิตานุเคราะห 58.36           

49 11124 ญ ยอดพธู วรพันธุ พุทธยาศรม 58.22           

50 11214 ญ สิริวรรณ อยูแสง พุทธนิคม 58.07           

51 11166 ญ ชรินรัตน ทองศรี วัดภูเขาทอง 58.04           

52 11079 ช คิมหันต เพชรแกวณา วัดบานสอง 58.03           

53 11044 ญ สุธัญญา จุยจํานงค มานิตานุเคราะห 57.96           

54 11175 ช สหภาพ แซหล่ิม พุทธยาศรม 57.91           

55 11268 ญ นิภาพร ถิ่นวัดกลาง เยาวเรศวิทยา 57.89           

56 11183 ช พันธกานต บุญนํา ดรุโณทัยพุนพิน 57.76           

57 11146 ช วิศรุต สมศรี พุทธยาศรม 57.41           

58 11277 ญ กรกนก สัมฤทธิ์ อุปถัมภวิทยาพนม 57.25           

59 11134 ญ ณัฐกานต สุทธิรักษ พุทธยาศรม 57.11           

60 11007 ช พัทธพล วัฒนโยธิน ธีราศรมพุนพิน 57.05           

61 11259 ช ยุทธภัณฑ บุญตอยุทธ นาสาร 57.00           

62 11028 ญ จิตรลดา วงศรักษ ฆังคะทวีศิลป 56.92           

63 11119 ญ สุชีรา บวรวัชราพันธ วัดเพ็งประดิษฐาราม 56.81           

64 11245 ญ สัณหสิรี เจริญผล พุทยาศรม 56.51           

65 11285 ช ปฐพี มนกิ่งแกว ธิดาแมพระ 56.47           

66 11256 ญ พิชญาภา รักเอียด เพชรผดุงเวียงชัย 56.34           

67 11217 ญ พัณณิตา สาเรศ วัดพนม 56.13           

68 11195 ช สหัสวรรษ นุนเกิด วัดบานสอง 56.02           

69 11189 ญ นัสตญา สงวนพงศ พุทธยาศรม 56.00           

70 11013 ช กิตติภัสส ตั้งเจริญลาภ จอย 55.91           

หนาที่ 2 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนทั่วไป

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

71 11054 ญ ลักษิกา สุขนุช เอ้ืออําพล 55.90           

72 11071 ช ชนกานต ทองมาก มานิตานุเคราะห 55.86           

73 11253 ช ณัฐพงศ เงินไกร มานิตานุเคราะห 55.84           

74 11023 ญ สุภาณี ยี่หวัง วัดกาญจนาราม 55.67           

75 11151 ช ชยากร ดาโลปการ อุนรักสองภาษา 55.61           

76 11150 ช กาณฑชนัต วรจินต อนุบาลคณาพร 55.47           

77 11211 ญ กิตฐิญากร เมืองแมน เพชรผดุงเวียงไชย 55.41           

78 11018 ช ภัทรพล กรดแกว อนุบาลบานเด็ก 55.29           

79 11192 ญ กชกร ศรีสุข พุทธยาศรม 55.12           

80 11200 ญ กัญญรัตน ทองนรินทร มานิตานุเคราะห 55.09           

81 11255 ช อธิวัชร ล้ิมพฒันสิริ ธิดาแมพระ 55.05           

82 11064 ญ ธมนวรรณ อินทรแกว วัดบานสอง 55.04           

83 11193 ญ ธันยชนก เนียมกุล พุทธยาศรม 55.02           

84 11098 ญ ฐานิตา หนักแกว มานิตานุเคราะห 55.01           

85 11024 ช ศวีระพล สะโรจน เพชรผดุงเวียงไชย 54.95           

86 11138 ญ ลักษณวรรณ หลอดศิลป บานไสดง 54.94           

87 11289 ญ กัญญาณัฐ เหมือนวงศ มานิตานุเคราะห 54.90           

88 11233 ช ธีรภัทร จันทรคง บานตนยวน 54.85           

89 11154 ญ จารุวรรณ หนูสุข วัดนิลาราม 54.69           

90 11073 ญ สุภาวรรณ กรุดเงิน เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 54.61           

91 11244 ญ อรวรรณ บุญสิน วัดปยะวัฒนาราม 54.46           

92 11272 ญ สิริกาญจน ธรฤทธิ์ วัดปากทาซอง 54.42           

93 11287 ช พงศกร ปานนุวงศ มานิตานุเคราะห 54.16           

94 11210 ช วัชรากร จันทร พุทธยาศรม 54.13           

95 11009 ญ พิชชาภรณ สําเภาเงิน มานิตานุเคราะห 53.98           

96 11090 ช ภานุพงษ ศรีจันทร บานถ้ําผึ้ง 53.86           

97 11075 ญ อริชยา รักษรอด ตลาดหนองหวาย 53.85           

98 10146 ญ สุบงกช บทกระโทก เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 53.59           

99 10274 ญ ณิชากร ทรัพยไพบูลย ธิดาแมพระ 53.55           

100 11159 ญ กนกกร สิงหอยู อนุบาลคณาพร 53.50           

101 10167 ญ ศานตมล เทพทอง มานิตานุเคราะห 53.47           

102 11274 ญ นรีกานต หนนท อนุบาลวริศสา 53.46           

103 10272 ช วสุธรณ พวงงาม ธิดาแมพระ 53.42           

104 10325 ช เชาวกรณ ศักด์ิแกว ธิดาแมพระ 53.41           

105 10224 ญ ปาณิศา ทิพยเภตรา ธิดาแมพระ 53.17           

หนาที่ 3 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนทั่วไป

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

106 10215 ช สหัสวรรษ อินทโชศักด์ิ มานิตานุเคราะห 53.16           

107 11209 ญ ภารวี แสงตะวันวงศ เยาวเรศวิทยา 53.15           

108 11273 ช นนธวัฒน ตันเพ็ง ดรุโณทัยพุนพิน 53.12           

109 11126 ญ ปยวรรณ พรหมมณี บานควนพรุพี 53.11           

110 11031 ญ ฐิติมา สะอาดแกว ธีราศรมพุนพิน 53.10           

111 10140 ญ จุฑามาศ ไชยกายุต มานิตานุเคราะห 53.01           

112 10113 ญ ปริญญารักษ เสืออินโท มานิตานุเคราะห 52.97           

หนาที่ 4 จาก 4


