
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี 
            เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประเภทนักเรียนที่จัด 

หองเรียนพิเศษ โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ       
        สิ่งแวดลอม (MOU สพฐ.) / โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท. สมทบ) / โครงการสงเสริมความสามารถดาน 
                  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)  ปการศึกษา 255๗ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
          ตามที่โรงเรียนสรุาษฎรธานีไดดําเนินการสอบคัดเลอืกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

ประเภทนักเรียนทีจ่ัดหองเรียนพเิศษ โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม (MOU สพฐ.) / โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท. สมทบ) / โครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)   
ประจําปการศึกษา 255๗  ไปแลวนั้น 

          จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามบญัชีรายช่ือทายประกาศฉบับนี้ และใหผูสอบเขาเรียน
ไดตามบัญชีที่แนบทายประกาศ ดําเนินการดงันี ้

 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  

         2. ประชุมผูปกครองและมอบตัวนักเรียน   วันที่  ๑๐ 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:บ  จบหลกัสูตรประถมศกึษา ฉบับจริง พรอมฉบบั 
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 พรอมฉบับถายเอกสารรบัรองสําเนา อีก 1 ฉบับ 
                           (๔) สูติบัตรของนักเรียนฉบบัถายเอกสารรับรองสําเนา ๑ ฉบับ                 
                           (๕) ใบแจงผลการตรวจหมูเลอืดของนักเรียน 1 ฉบับ 
                           (๖) สําเนาหนาประวัติการรบัวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก พรอมเขียนชื่อเด็ก
กํากับ 

       
 



                                           - ๒ - 
 
      (๗) เอกสารสําคัญอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกลุ ฉบบัถายเอกสาร (กรณีที่มกีาร 

เปลี่ยนแปลงขอมลูในหลักฐานการเรียน) หรือเอกสารที่รบัรองสถานภาพของบิดา มารดา หรือนักเรียน ฯลฯ                        
                           (๘)  ชําระเงินสนบัสนุนคาใชจายในกจิกรรมโครงการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ 
โครงการละ ๗,๕00 บาท / ป พรอมเงินระดมทรัพยากรฯของสถานศึกษา ๑,๗๐๐ บาท  คาประกันอุบัตเิหตุ
รายบุคคล คนละ ๑๕๐ บาท 
               
              3. ผูปกครองนักเรียนตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสุราษฎรธานี โดย
ชําระเงินคาลงทะเบียน สมาชิกสมาคมแรกเขาของสมาคมฯ  เปนเงิน 200 บาท คาบํารงุสมาคมผูปกครอง
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 41166 ญ โชษิตา จารุโภคาวัฒน สุราษฎรธานี 85.80 

2 41058 ญ ขวัญชนก ลี้ยุทธานนท สุราษฎรธานี 82.08 

3 41056 ช กนกพล ไหมออน สุราษฎรธานี 82.08 

4 41085 ญ แพรวไพลิน ฉายศิริกุล สุราษฎรธานี 81.55 

5 41136 ช กันตินันท วิสาละ สุราษฎรธานี 79.85 

6 41267 ญ ณัฐนันท สุวรรณนิตย สุราษฎรธานี 79.65 

7 41153 ช กิตติพงศ รักษเจริญ สุราษฎรธานี 74.00 

8 41150 ญ กนกกร เยาวดวง สุราษฎรธานี 73.13 

9 41211 ช ณัชพล ศานติพิบูล มอ.วิทยานุสรณ 72.55 

10 41081 ญ ปยาพัชร ทนุก สุราษฎรธานี 71.25 

11 41292 ช บวร ชาติดํารงค สุราษฎรธานี 71.15 

12 41036 ญ วนาลัย ภูริเริงภูมิ สุราษฎรธานี 70.65 

13 41082 ญ กานติมน ขวัญชวย สุราษฎรธานี 69.98 

14 41103 ญ กรองกาญจน ภูสวัสด์ิ สุราษฎรธานี 69.35 

15 41168 ช ภูษณ บุญฤทธิ์ สุราษฎรธานี 69.00 

16 41078 ช ธัชเชษฐ สอนทอง สุราษฎรธานี 68.90 

17 41027 ช ปองธรรม เครือรัตน สุราษฎรธานี 68.90 

18 41302 ญ ณัฐธิดา สิริวรจรรยาดี สุราษฎรธานี 68.48 

19 41040 ช ลภัส นัครา สุราษฎรพิทยา 66.40 

20 41099 ญ ณัฐวดี วรรณศิลป สุราษฎรธานี 66.00 

21 41120 ญ ณัฐชยา ปาละคะเชนทร สุราษฎรธานี 64.30 

22 41017 ช จิรายุส แกวบาง สุราษฎรธานี 64.23 

23 41101 ญ กานดา ฉ่ําสูงเนิน สุราษฎรธานี 64.13 

24 41266 ญ อนัญลักษณ ศรัทธาวิเศษ สุราษฎรธานี 64.05 

25 41069 ญ นันทธีรา บัวเผียน สุราษฎรธานี 63.95 

26 41104 ญ บุณยกร วิชัยดิษฐ สุราษฎรธานี 62.90 

27 41074 ญ พิชญสินี เนาวนัติ สุราษฎรธานี 62.00 

28 41067 ญ ภวรัญชน วิชัยดิษฐ สุราษฎรธานี 61.83 

29 41001 ญ นงนภัส กล่ันหีต สุราษฎรธานี 61.20 

30 41179 ช พีรายุ เพ็งสุวรรณ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 60.28 

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (MOU สพฐ.) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนาที่ 1 จาก 1



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 41063 ญ รุจีพัศรมย กุลประจวบ สุราษฎรธานี 67.83 

2 41018 ช ฟานที สุทธิรักษ สุราษฎรธานี 66.83 

3 41255 ช พัทธพล เลอกิจกุล สุราษฎรธานี 66.25 

4 41055 ญ วริษฐา สุคนธประพันธ สุราษฎรธานี 65.80 

5 41035 ญ เกศรินยา ศรีรัตนา สุราษฎรธานี 60.93 

6 41090 ช ปารเมศ คงทิพย สุราษฎรธานี 60.15 

7 41268 ช ธิติ จามพัฒน สุราษฎรธานี 59.80 

8 41060 ญ ธมลวรรณ วิมลรัชตาภรณ สุราษฎรธานี 59.70 

9 41167 ช ยศกวี สุธรรมานนท สุราษฎรธานี 59.48 

10 41016 ช ภูมิวิทย รุงเรือง สุราษฎรธานี 59.18 

11 41012 ญ อรกานต แซเตีย สุราษฎรธานี 59.15 

12 41163 ญ พรรณวรท อินทรคง สุราษฎรธานี 58.98 

13 41015 ญ กุลณัฐ หับหลัน สุราษฎรธานี 58.88 

14 41165 ญ สโรชา พีรพัฒนภูมิ สุราษฎรธานี 58.68 

15 41034 ญ ภัทรพร จรูญธรรมพินิจ สุราษฎรธานี 58.45 

16 41088 ญ วราภรณ เกิดกุล สุราษฎรธานี 58.35 

17 41138 ญ ภาคินี เล้ียวสุวรรณ สุราษฎรธานี 57.88 

18 41014 ญ ปวริศา ภูมะธน สุราษฎรธานี 57.73 

19 41013 ญ โชติกา บุญแกว สุราษฎรธานี 56.58 

20 41124 ญ อรอนงค ละมาย สุราษฎรธานี 56.35 

21 41233 ญ เกวลิน ศรีวิชยางกูร สุราษฎรธานี 55.95 

22 41135 ญ นันทนภัส แสงสาคร สุราษฎรธานี 55.65 

23 41023 ช อธิวัฒน สุวรรณมณี สุราษฎรธานี 55.63 

24 41229 ช ศุภวิชญ เครือบวรรัฐ สุราษฎรธานี 55.15 

25 41042 ญ ปุญญิศา ฐานิวัฒนานนท สุราษฎรพิทยา 54.60 

26 41320 ช ศราวิน ใจสมุทร สุราษฎรธานี 54.43 

27 41032 ญ ปาริมา พนิตอังกูร สุราษฎรธานี 54.25 

28 41084 ญ จิรัชญา อยูดวง สุราษฎรธานี 54.25 

29 41280 ช สิรวิชญ จันทรศรี สุราษฎรธานี 53.95 

30 41083 ญ ปริยากร กรดแกว สุราษฎรธานี 53.93 

31 41251 ช คณสิทธ ฉ่ํามะนา สุราษฎรธานี 53.65 

32 41071 ช คํานึง ยิ่งคํานึง สุราษฎรธานี 53.45 

33 41068 ญ อรดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุราษฎรธานี 53.25 

34 41193 ญ วรินยุพา เจริญชาตรี สุราษฎรธานี 53.05 

35 41112 ญ ลักษิกา มุกดากุล สุราษฎรธานี 53.00 

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.สมทบ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนาที่ 1 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.สมทบ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

36 41073 ญ พรลภัส วิเศษมณี สุราษฎรธานี 52.43 

37 41313 ญ วริยา หนูสิงห สุราษฎรธานี 51.80 

38 41038 ญ ปาลมมณี ทัพพะจายะ สุราษฎรธานี 51.50 

39 41072 ญ กัลยกมล พงศโสภา สุราษฎรธานี 51.40 

40 41286 ช เอกพงษ ศรีชาย ศิริสาธิต 51.20 

หนาที่ 2 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 41293 ช รัชพล พานิช สุราษฎรพิทยา 75.95           

2 41271 ญ วาริญา จิววุฒิพงค สุราษฎรธานี 52.45           

3 41106 ญ วิชญาพร พิพัฒนภิวงศ สุราษฎรธานี 52.10           

4 41137 ช วงศธร เนตรพุกกณะ สุราษฎรธานี 51.50           

5 41140 ญ วีรชัญญา สอาดเอี่ยม สุราษฎรธานี 50.95           

6 41089 ญ ณัฏฐธิดา รักษยศ สุราษฎรธานี 50.70           

7 41033 ญ สันตฤทัย บุญยิ่ง สุราษฎรธานี 50.05           

8 41131 ญ พุทธกรณ พัฒนศักด์ิ สุราษฎรธานี 49.60           

9 41219 ช อัทฒตะวัน มีมาก พิษณุโลกพิทยาคม 49.35           

10 41075 ช ปภพ หัตถการ สุราษฎรธานี 49.25           

11 41185 ช ปรเมศวร วัฒนาภิรมยสกุล สุราษฎรธานี 48.95           

12 41151 ญ ณัฐณิชา มลิเครือ สุราษฎรธานี 48.90           

13 41288 ช ศรุต ทองผึ้ง ศิริสาธิต 48.75           

14 41091 ญ ชนิกานต นาคทองแกว สุราษฎรธานี 48.45           

15 41295 ช เจษฎากร นวลแกว พิชัยรัตนาคาร 48.00           

16 41066 ช นิรวิทธ ศรียาภัย สุราษฎรธานี 47.90           

17 41184 ญ นนชลักษณ บางสกุล สุราษฎรธานี 47.25           

18 41307 ญ ปณณ นาคนอย สุราษฎรธานี 47.00           

19 41087 ญ ฐิติชญา สุขหอ สุราษฎรธานี 46.95           

20 41080 ช อัศนี เจียมวุฒิศักด์ิ สุราษฎรธานี 46.70           

21 41109 ญ กชพร ปฐมนุพงศ สุราษฎรธานี 46.55           

22 41098 ญ วรัมพร เกตุแสง สุราษฎรธานี 46.05           

23 41026 ญ ฤดีมาศ ไทรบุรี สุราษฎรธานี 45.80           

24 41076 ช สรวิศ เหงาหลี สุราษฎรธานี 45.80           

25 41296 ญ ปยวรรณ ชูเมือง อาวลึกประชาสรรค 45.70           

26 41043 ช กฤตบุญ ระประเสริฐ สุราษฎรธานี 45.65           

27 41245 ญ ขัตติยา พรหมสุวรรณ ศรียาภัย 45.55           

28 41232 ญ วิลาสินี แทนนิล สุราษฎรธานี 45.45           

29 41065 ญ กรกนก สวัสดิวงศ สุราษฎรธานี 45.40           

30 41125 ญ นิธิกาญจน ชุมวรฐายี สุราษฎรธานี 45.20           

31 41105 ญ กัญญาภัค ขวัญแกว สุราษฎรธานี 45.00           

32 41181 ช ชนาธิป เจริญสุข สุราษฎรธานี 45.00           

33 41274 ช พงศภัค มณีโชติ ดาวนายรอย 45.00           

34 41130 ญ สรัลชณา บุษบรรณ สุราษฎรธานี 44.95           

35 41123 ญ ศศิประภา วรภัณฑวิศิษฎ สุราษฎรธานี 44.90           

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

(Enrich English and Technology : EET)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนาที่ 1 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

(Enrich English and Technology : EET)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

36 41261 ญ พรชนก รณรงค สุราษฎรธานี 44.45           

37 41077 ช ธีรธวัช โฮสกุล สุราษฎรธานี 44.25           

38 41141 ญ อิสรีย นีรนาทเมธีกุล สุราษฎรธานี 44.15           

39 41254 ช ธนกร ศิริประภารัตน เทศบาล 5 44.15           

40 41258 ญ ณัฐนรี พรหมศิริไพบูลย สุราษฎรธานี 44.10           

หนาที่ 2 จาก 2


