
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 255๗ 

                    ประเภทนักเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร 
                    กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 

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

ประเภทนักเรียนทีจ่ัดหองเรียนพเิศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program) ประจําปการศึกษา 255๗  ไปแลวน้ัน 

          จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามบญัชีรายช่ือทายประกาศฉบับนี้ และใหผูสอบเขาเรียน
ไดตามบัญชีที่แนบทายประกาศ (ยกเวนบญัชีสํารอง)  ดําเนินการดังนี ้

 1. นักเรียนรายงานตัว   วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗    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 เมษายน ๒๕๕๗  เวลา 09.00 น.      
ณ  อาคาร 100 ป  หอประชุมครูลํายอง  โรงเรียนสุราษฎรธานี  โดยดําเนินการ ดังนี ้
                 2.1  ลงชื่อเขารับการประชุมผูปกครอง    

         2.2  เตรียมเอกสารหลกัฐาน  มาย่ืนตอทางโรงเรียนในวันมอบตัว  ประกอบดวย 
                (๑) ชุดใบมอบตัวนักเรียน 

      (๒) หลักฐานการเรียน ปพ. 1:ป  จบหลกัสูตรประถมศกึษา ฉบับจริง  พรอมฉบับ 
ถายเอกสารรบัรองสําเนา  (หนา/หลัง) ๑ ฉบับ  
                          (๓) สําเนาทะเบียนบานทีม่ีชื่อ - สกุล บิดา มารดา และนักเรียน ฉบบัจริง  พรอม 
ฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ  กรณีที่นักเรียนไมมีชื่อในทะเบียนบานรวมกบับิดา มารดา ใหนําสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีชื่อ – สกุลของนักเรียนอยูกบัผูปกครองฉบับจริง พรอมฉบับถายเอกสารรบัรองสําเนา 1 ฉบับ และฉบับทีม่ี
ชื่อ – สกลุ บิดาและมารดา ฉบับจรงิ พรอมฉบับถายเอกสารรบัรองสําเนาอีก 1 ฉบับ 
                           (๔) สูติบัตรของนักเรียนฉบบัถายเอกสาร ๑ ฉบับ 
         (๕) ใบแจงผลการตรวจหมูเลือดของนกัเรียน 1 ฉบับ 
                           (๖) สําเนาหนาประวัติการรบัวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก พรอมเขียนชื่อเด็ก
กํากับ 

      (๗) เอกสารสําคัญอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกลุ ฉบบัถายเอกสาร (กรณีที่มกีาร 
เปลี่ยนแปลงขอมลูในหลักฐานการเรียน) หรือเอกสารที่รบัรองสถานภาพของบิดา มารดา หรือนักเรียน ฯลฯ  
   

                           
 



 
   - ๒ -                

                     
                       (๘)  ชําระเงินสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 30,000 บาท / ภาคเรียน พรอมเงินคาประกันอุบัตเิหตรุายบุคคล   
คนละ ๑๕๐ บาท 
                

    3.   สําหรับนักเรียนที่สอบไดในบัญชีสํารอง จะเรียกรายงานตัวเมื่อนักเรียนผูสอบคัดเลือกไดไม 
มารายงานตัวในเวลาที่กําหนด 

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

   

    จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม   พ.ศ. 255๗ 
 
 
 
 

                                                         (นายชาญณรงค  ผดุงชอบ) 
                                 รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน 

                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนสรุาษฎรธานี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20451 ญ พิมพมาดา แกวกสิ จอย 53.20           

2 20333 ญ วณัฐศิกานต อิสระบูรณะฤทธิ์ อนุบาลนวพร 50.80           

3 20392 ญ วิภาภัส สมใจ อนุบาลหนูนอย 50.40           

4 20511 ญ ปาริชาติ วัฒนฉลาดกุล อนุบาลหนูนอย 49.00           

5 20462 ช อรรถธรรม วิชัยดิษฐ อนุบาลนวพร 48.90           

6 20019 ญ ธันยพร วีระพงศ จอย 48.70           

7 20574 ญ ณิชกมลกานต มุงปนกลาง อนุบาลสุราษฎรธานี 48.60           

8 20417 ช วงศธร เฮงชัยโย อนุบาลสุราษฎรธานี 48.30           

9 20259 ช พงศพัฒน วิชัยดิษฐ วดัรัตนาราม 47.80           

10 20459 ช วัฒนะ วัฒนะโภคา วัดบานสอง 47.80           

11 20082 ช นพกร รักษเหลืองสกุล จอย 47.80           

12 20524 ช อภิลาภ มูสิกะ ธิดาแมพระ 47.60           

13 20058 ญ นันทนภัส ระบําดี ธิดาแมพระ 47.10           

14 20010 ญ นัทลี อิกปาล จอย 46.90           

15 20495 ช รัชชวิชญ คลายอุดม อนุบาลสุราษฎรธานี 46.70           

16 20284 ช สิริโชติ หยูหนูสิงห ภูบดินทรพิทยาลัย 46.70           

17 20399 ช พงศกร ตรีเนตร อนุบาลนวพร 46.70           

18 20213 ญ โยษิตา สมณา ธิดาแมพระ 46.70           

19 20474 ช ธราดล แกนกูล หลังสวนเทศบาลอุปภัมถ 46.40           

20 20247 ญ สุกฤษตา สุทธินุน มานิตานุเคราะห 46.30           

21 20390 ญ กนกวรรณ เกื้อสกุล ธิดาแมพระ 46.30           

22 20070 ญ ธัญวรัตม ตรีรินทร มานิตานุเคราะห 46.30           

23 20185 ญ ณัฐกานต หยูหนู มานิตานุเคราะห 46.10           

24 20026 ญ พิชญสิริ ศรีกุล มานิตานุเคราะห 45.80           

25 20075 ช ธราธร พันธุมณี ธิดาแมพระ 45.80           

26 20428 ญ ประภัสสร สีหาโมก วัดเพ็งประดิษฐาราม 45.70           

27 20051 ญ นวินดา กงอุบล ธิดาแมพระ 45.60           

28 20060 ญ ภัครนันท พวงขาว พุทธยาศรม 45.50           

29 20329 ช ณัฐภาส ออนศรีทอง มานิตานุเคราะห 45.50           

30 20071 ญ นฤมล ธเนศกัณฑบวร ธิดาแมพระ 45.40           

31 20102 ญ พรรษมน แจมสกุล อนุบาลคณาพร 45.30           

32 20205 ช อักษราภัค จันทวงษ ธิดาแมพระ 45.30           

33 20407 ญ กันตภณ ศิลปสวัสด์ิ วัดบานสอง 45.20           

34 20381 ช สิรเดช มีเงิน ธิดาแมพระ 45.20           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

หนาที่ 1 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

35 20087 ญ นันทนภัส เผือกเกิด ธิดาแมพระ 45.10           

36 20190 ญ ศสินีย ศรีลาพัฒน บานเชี่ยวเฟอง 45.00           

37 20067 ญ ประภัสสร ใจสมุทร อนุบาลสุราษฎรธานี 45.00           

38 20448 ญ กัญญารัชช รัตนพันธ ธิดาแมพระ 44.90           

39 20138 ญ ฐิติภัทร สมบัติแกว เยาวเรศวิทยา 44.80           

40 20189 ญ วรันธร สิทธิโยธี มานิตานุเคราะห 44.80           

41 20486 ช ธรรม พงศพิพัฒนา มานิตานุเคราะห 44.80           

42 20373 ญ ฐิติวรดา อภิรักษเนติพงศ ธิดาแมพระ 44.70           

43 20522 ญ เปยมสุข สุทธิปญญา ธิดาแมพระ 44.70           

44 20217 ช ธรณธันย ปานศิริ ธีราศรมสุราษฎร 44.60           

45 20517 ญ เพชรชมพู ทรัพยเกิด อนุบาลเปยมรัก 44.30           

46 20452 ช ภควรรษ เทอเนอร เทศบาลตําบลเกาะพงัน 44.20           

47 20114 ญ วรศิลป วงศเสถียร มานิตานุเคราะห 44.20           

48 20048 ญ ศุภาพิชญ ตันเจริญ มานิตานุเคราะห 44.20           

49 20397 ญ ณัฐรัตน ขวัญพรม พุทธยาศรม 44.20           

50 20052 ญ บุณยานุช ภาระตะวัตร มานิตานุเคราะห 44.00           

51 20577 ญ วริษฐา หวอง ดรุโณทัยพุนพิน 44.00           

52 20307 ช นวพล ชูฉิม อนุบาลสุราษฎรธานี 43.90           

53 20208 ญ ปรัชญาภรณ ชัยสุตานนท ธิดาแมพระ 43.70           

54 20370 ญ ทิษฏยา เมฆไลย มานิตานุเคราะห 43.50           

55 20158 ญ พัชราพันธ รักษาศรี อนุบาลพฤษชาติ 43.40           

56 20504 ช ธนกร พรหมคง วัดประเดิม 43.40           

57 20377 ญ สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร ธิดาแมพระ 43.20           

58 20351 ญ ชนมน แกวพิชัย ธิดาแมพระ 43.10           

59 20469 ญ ธนชนก ภูริพัฒนาวงษ ธิดาแมพระ 42.80           

60 20536 ญ นันทินี ศรีอุไร มานิตานุเคราะห 42.70           

หนาที่ 2 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20233 ช พลกฤต ศรีเสน มานิตานุเคราะห 42.70           สํารองลําดับที่ 1-3

2 20594 ช วรเทพ ทรฤทธิ์ บานหวยลวง 42.70           นักเรียนมีผลการสอบเทากัน

3 20635 ช นพรุจ ประชุมรัตน มานิตานุเคราะห 42.70           ตัดสินผลตามลําดับคะแนนที่

4 20525 ช สรวิชญ อินทรจันทร ธิดาแมพระ 42.50           โรงเรียนกําหนดลําดับที่ 2 

5 20491 ญ รินรดา อังสถาพร ธิดาแมพระ 42.40           คือ วิชาคณิตศาสตร

6 20027 ญ ธัญวรัฒม อินทรกําเนิด จอย 42.40           

7 20562 ช เจตตวัน สมวงศ ชุมชนบานบางโหนด 42.40           

8 20250 ญ สุมารี บุญพลู ธีราศรมสุราษฎรธานี 42.30           

9 20647 ช ศิรธัช ล้ิมสุวรรณ ธิดาแมพระ 42.30           

10 20286 ช นภาเกตน คชศิลา ดรุโณทัยพุนพิน 42.10           

11 20445 ญ ฐิรุณรัตน บัวแกว อนุบาลชุลีกร 42.00           

12 20159 ช วรเมธ เปยมอภัยทอง ปญญาทิพย 41.90           

13 20343 ช รณกร รจิตานนท ธิดาแมพระ 41.80           

14 20144 ญ ชุติมณฑน บุญยัง อนุบาลสุราษฎรธานี 41.70           

15 20384 ญ กัญญวรา สโมสร มานิตานุเคราะห 41.70           

16 20591 ญ ครัษฐา จันทภาโส มานิตานุเคราะห 41.60           

17 20512 ช ศุภณัฐ อินทรทอง หลังสวนเทศบาลอุปภัมถ 41.30           

18 20231 ญ ศิริภาภรณ โชติวากุล อนุบาลสุราษฎรธานี 41.10           

19 20337 ช สุรพัศ หลุงหมาน ธาดาอนุสรณ 41.10           

20 20357 ญ ธัญชนิต สําเภา ธิดาแมพระ 40.70           

21 20408 ญ ชญานิศ แสงเงิน ธิดาแมพระ 40.60           

22 20341 ญ นภัสภรณ พลายสวัสด์ิ มานิตานุเคราะห 40.60           

23 20605 ช ธราดล อภิโมทย อุปถัมภวิทยาพนม 40.40           

24 20305 ญ กัญชพร พุทธกาล มานิตานุเคราะห 40.30           

25 20618 ญ พิมพนภา สุขสบาย บานศรีธนู 40.10           

26 20163 ญ ธีรกานต สุขประสิทธิพร มานิตานุเคราะห 40.10           

27 20611 ญ วริษฐา เรืองตระกูล เทพมิตรศึกษา 40.00           

28 20612 ญ ฐนิดา เนาวนาน จอย 39.60           

29 20176 ญ จินตจุฑา ถาวรเกษตร เทพมิตรศึกษา 39.50           

30 20151 ญ อรณิชา เส่ียงฉิน เทศบาล1(แตงออนเผดิมวิทย) 39.40           

31 20353 ญ คุณัญญา สองเมือง มานิตานุเคราะห 39.20           

32 20223 ช ตรีพล เจริญ มานิตานุเคราะห 39.20           

33 20450 ช อุษณกร ขุนศรีแกว ธิดาแมพระ 39.10           

34 20014 ญ ลลนา แซอุย วัดบานสอง 39.00           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อ สํารอง ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

หนาที่ 1 จาก 3



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อ สํารอง ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

35 20464 ช กฤติภูมิ ผิวเหมาะ มานิตานุเคราะห 38.90           

36 20291 ญ สุธิดา ชอบกตัญู บานไสดง 38.90           

37 20073 ญ พริศร มุขรัตนดา อนุบาลสุราษฎรธานี 38.80           

38 20015 ญ ทิพยกมล ทัฬหกิจ ชุมชนบานบางโหนด 38.60           

39 20100 ญ อัญชิสา เกษม มานิตานุเคราะห 38.40           

40 20485 ญ ภานิชดา กาญจนดิฐ วัดประตูใหญ 38.30           

41 20326 ญ พรปวีณ สมเกียรติกุล มานิตานุเคราะห 38.20           

42 20521 ญ กมลนัทธ เล็กพิพัฒน มานิตานุเคราะห 38.20           

43 20421 ญ กัญญารัตน ตนัติพงศอาภา พุทธยาศรม 37.70           

44 20444 ญ พรสุดาวรรณ จินวงศ อนุบาลชุลีกร 37.60           

45 20088 ช สัณหณัฐ เพ็งศรี ธิดาแมพระ 37.40           

46 20617 ช ธนกร ซึมกลาง เทพมิตรศึกษา 37.30           

47 20182 ญ พิรดา กอวณิชกุล อนุบาลสุราษฎรธานี 37.10           

48 20131 ญ กุลชญา แดงชูใหม อนุบาลคณาพร 37.10           

49 20579 ญ กุลธิดา ทวีสุข อนุบาลสุราษฎรธานี 37.10           

50 20346 ช ปยวัฒน ยอดทองดี ธีรศรมพุนพิน 37.10           

51 20563 ช รวิภาส มีลักษณ วมินทรวิทยา(ฮั่วเหมิง) 36.90           

52 20252 ญ อธิชา เผือกเกล้ียง อนุบาลสุราษฎรธานี 36.90           

53 20607 ญ ณิชมล ลองพรหม ธิดาแมพระ 36.90           

54 20045 ญ กุลิสรา มณีนิล ธิดาแมพระ 36.80           

55 20183 ญ อติกานต ใจซ่ือ ธิดาแมพระ 36.20           

56 20310 ญ สุพิชญา บุญคง มานิตานุเคราะห 36.20           

57 20578 ญ อัญชลีกร โสมนรินทร ดรุโณทัยพุนพิน 36.20           

58 20013 ญ พิมพิศา หนูสุข มานิตานุเคราะห 35.40           

59 20303 ช กฤษฎา สาระบุตร พุทธยาศรม 35.20           

60 20539 ช ฐิติพงศ จินตนาวงศ เทศบาล5 (วสุนธราภิวัฒก) 34.70           

61 20077 ช ภูมิพัทร ผิวทองดี พุทธยาศรม 34.00           

62 20489 ช กันติทัต ชูเพชร มานิตานุเคราะห 33.80           

63 20134 ญ บัณฑิตา พุทธิพงษ ธิดาแมพระ 32.70           

64 20569 ญ เกวลิน ศรีทองกุล เซนตโยเซฟเกาะสมุย 32.70           

65 20590 ญ ธีรญา ตอวงศ อนุบาลบัณฑิต 32.20           

66 20633 ญ ธนภรณ รุงกมลลักษณ บานหัวสะพานมิตรภาพที่217 32.00           

67 20267 ญ ภาสิณี แจงเศษฐ เทพมิตรศึกษา 32.00           

68 20587 ญ วนิดา ชัยชาญ อนุบาลบัณฑิต 31.60           

หนาที่ 2 จาก 3



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อ สํารอง ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

69 20136 ญ ศุภิสรากรณ คงแพทย อนุบาลสุราษฎรธานี 29.90           

70 20264 ญ หทัยรัตน สินตุน เทศบาล1(หวยมุด) 29.30           

หนาที่ 3 จาก 3


