
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 255๗ 

                         ประเภทนักเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมี 
                         ความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนตน (หองเรียนพิเศษวิทย สสวท.)   
                         โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน   
                         (คณิต-วิทย ม.ตน)  
                         โครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET) 

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

ประเภทนักเรียนทีจ่ัดหองเรียนพเิศษ โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพเิศษระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน (หองเรียนพิเศษวิทย สสวท.)  โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน (คณิต-วิทย ม.ตน) โครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (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  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 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 

                     
 
 



                                               - ๒ - 
 
                           (๕) ใบแจงผลการตรวจหมูเลอืดของนักเรียน 1 ฉบับ 
                           (๖) สําเนาหนาประวัติการรบัวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก พรอมเขียนชื่อเด็ก
กํากับ 

      (๗) เอกสารสําคัญอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกลุ ฉบบัถายเอกสาร (กรณีที่มกีาร 
เปลี่ยนแปลงขอมูลในหลักฐานการเรียน) หรือเอกสารทีร่บัรองสถานภาพของบิดา มารดา หรือนักเรียน 

ฯลฯ                         

                           (๘)  ชําระเงินสนบัสนุนคาใชจายในกจิกรรมโครงการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ 
โครงการละ ๗,๕00 บาท / ภาคเรียน พรอมเงินระดมทรัพยากรฯของสถานศึกษา ๑,๗๐๐ บาท  คาประกัน
อุบัติเหตุรายบุคคล 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 20442 ญ วงศศุลี บุญแสวง อนุบาลหนูนอย 83.00           

2 20240 ช นนท นัครา จอย 80.15           

3 20269 ญ ศุภิสรา กรดแกว มานิตานุเคราะห 77.45           

4 20043 ช ธนพัฒน โชติชวง อุนรัก 2 ภาษา 76.15           

5 20153 ช นิติภูมิ ศรีโกศล มานิตานุเคราะห 73.50           

6 20133 ญ ณิชกานต ลวณะสกล ธิดาแมพระ 71.95           

7 20187 ช ศรันย มุกดาพิทักษ ธิดาแมพระ 70.75           

8 20012 ญ สิรภพ พิชิตการณ อุนรัก 2 ภาษา 70.40           

9 20166 ช ณัฐกฤช สุทธิรักษ มานิตานุเคราะห 69.85           

10 20507 ญ พชรมน วิเศษคณากุล พุทธยาศรม 69.80           

11 20038 ญ ฉันชนก สุขกลับ ธิดาแมพระ 69.05           

12 20359 ช ภาสกร พัฒนชู มานิตานุเคราะห 68.95           

13 20215 ญ ณัฎฐณิชา มั่งคั่ง มานิตานุเคราะห 67.70           

14 20257 ญ พชรภา เจียรพันธุ พุทธยาศรม 67.30           

15 20626 ช เชน ภัทรรังรอง อนุบาลสุราษฎรธานี 66.75           

16 20315 ญ สริดา ลีลาวนาชัย อนุบาลนวพร 66.70           

17 20230 ช กฤตภาส ชัยชนะ มานิตานุเคราะห 66.00           

18 20426 ช ภัทรพล หลิน ธิดาแมพระ 65.20           

19 20332 ช กิตติศักด์ิ ศรีสุจริต ธีราศรมสุราษฎรธานี 64.75           

20 20415 ช ณัฐภัทร เดชเสนห พุทธยาศรม 64.65           

21 20032 ญ ชญานิศ สิทธิพันธ ธิดาแมพระ 64.15           

22 20194 ญ รติมา วนวัฒนาวงศ ธิดาแมพระ 63.65           

23 20585 ญ ปณิตา ศรีนอย วัดบานสอง 63.55           

24 20528 ช กิตติพัฒน จันทรศรี อนุบาลสุราษฎรธานี 63.55           

25 20203 ญ พรรณกร หนูเหมือน ธิดาแมพระ 63.45           

26 20091 ช ชานนท ไชยยศ จอย 63.10           

27 20003 ญ พรรณี ทองพันชู มานิตานุเคราะห 62.80           

28 20325 ญ ชญานุตม ทองญวน อนุบาลสรุาษฎรธานี 62.15           

29 20112 ช ธนกร ฐานิวัฒนานนท จอย 61.10           

30 20143 ช อัยการ เฮนะเกษตร ธิดาแมพระ 60.80           

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท.

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนาที่ 1 จาก 1



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20253 ญ สุพิชฌาย จิรพัฒนานนท บางสะพาน 62.40           

2 20492 ญ จิณณพัต กิจแผไพศาล ธิดาแมพระ 61.55           

3 20493 ช ธราธิป แจงอักษร เทพมิตรศึกษา 60.50           

4 20570 ช ภูผา วัฒนาภิรมยสกุล อนุบานบานเด็ก 59.70           

5 20296 ญ วริทยา แถลงดี จอย 59.60           

6 20177 ช กษิด์ิุตม เจริญลาภ มานิตานุเคราะห 59.50           

7 20234 ช พิพัฒน ลดาวิจิตรกุล มานิตานุเคราะห 59.40           

8 20147 ญ จุฑาทิพย สุขสําราญ วัดรัตนาราม 59.30           

9 20099 ช ปพน ชอผกาพันธ จอย 59.25           

10 20467 ช วรดร คงจอก มานิตานุเคราะห 58.85           

11 20061 ญ ปนรดา กิ่งโพธิ์ตัน ธิดาแมพระ 58.85           

12 20642 ช นภกร พรหมมณี เทพมิตรศึกษา 58.80           

13 20446 ช ฐิติกร ตั้งพิรุฬห ถนอมพิศวิทยา 58.15           

14 20036 ญ ณัฐณิชา ตั้งรวมทรัพย มานิตานุเคราะห 58.10           

15 20193 ช พศุตม แพศรีวโรทัย ธิดาแมพระ 57.95           

16 20179 ช เศรษฐกร ชมอินทร มานิตานุเคราะห 57.90           

17 20387 ช นราธร วิเชียรธร อนุบาลนวพร 57.85           

18 20068 ญ ชนินันท จันทรณรงค อนุบาลสุราษฎรธานี 57.80           

19 20545 ช จิรภัทร แกวสงแสง ชุมชนบานบางโหนด 57.60           

20 20022 ญ มนัสนันท เลาหวัสยษฏิ์ ธิดาแมพระ 57.50           

21 20078 ช นันตะวัน กันกา จอย 57.50           

22 20002 ช ภูมิ บาลโรย ธิดาแมพระ 57.25           

23 20174 ช วษกร แกวบํารุง มานิตานุเคราะห 57.25           

24 20221 ญ ภคมน ล่ิมระนางกูร มานิตานุเคราะห 57.15           

25 20005 ญ กุลปรียา นาคแปน มานิตานุเคราะห 57.05           

26 20018 ญ อารยา ดวงรัตน ธิดาแมพระ 56.55           

27 20416 ญ นัชชา จางพิพัฒนวกิจ ธิดาแมพระ 56.45           

28 20376 ช อภิวิชญ แซล่ิม ธิดาแมพระ 56.20           

29 20347 ญ สิรามล อินทรหนองทะ เพชรผดุงเวียงไชย 56.05           

30 20219 ช ธนภัทร วุฒิสันติกุล พุทธยาศรม 56.05           

31 20410 ญ ธีระนาฎ จันทรมณี วัดเพ็งประดิษฐาราม 55.55           

32 20137 ญ กฤติยากร ชูแกว เยาวเรศวิทยา 55.55           

33 20367 ญ วริศรา เสวกจันทร เทศบาลตําบลเกาะพงัน 55.30           

34 20225 ญ กัญชิตา เชาวิทยา มานิตานุเคราะห 55.20           

35 20518 ช จิรเมธ ล้ิมสุวรรณ มานิตานุเคราะห 55.00           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล

และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

หนาที่ 1 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล

และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

36 20081 ช ภูวิศ เกื้อหนุน โชคชัยกระบี่ 55.00           

37 20226 ญ ธนัชพร ชวยเกิด มานิตานุเคราะห 54.70           

38 20263 ญ พัชยา ขําแกว มานิตานุเคราะห 54.70           

39 20146 ญ จิรัชยา ขุนไชยรักษ วัดรัตนาราม 54.65           

40 20363 ญ ปาริฉัตร ชมพิกุล อนุบาลสุราษฎรธานี 54.60           

หนาที่ 2 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20025 ญ กัญญณิฐ เกื้อสกุล ธิดาแมพระ 57.90           

2 20490 ญ ฐิติชญา ชูทวด ธิดาแมพระ 57.40           

3 20540 ช กัณตภน กัณหอุไร เทศบาลวัดเสมาเมือง 57.40           

4 20344 ช ภูริช กลับแกว เทพมิตรศึกษา 57.10           

5 20007 ช นิติกร เฉงเหา จอย 56.70           

6 20255 ช เชื้อพงศ วัฒนาวีรชัย จอย 56.60           

7 20527 ญ อภิชญา กาญจนรัตน วารีเชียงใหม 56.20           

8 20074 ญ ณัชชา เจนกิจวัฒนาเลิศ ธิดาแมพระ 56.10           

9 20076 ญ ฐิตพิชากร วันทนาพิทักษ พุทธยาศรม 56.00           

10 20107 ช พัชรพล กอสุราษฎร จอย 55.80           

11 20258 ช เจตนิพัทธ ปญญา ธีราศรมสุราษฎรธานี 55.80           

12 20021 ญ อัญชิษฐา ติณชาติอารักษ มานิตานุเคราะห 55.70           

13 20228 ญ เกตุกัญญา ถิ่นธารา จอย 55.70           

14 20098 ญ จิดาภา ภิรมยสมบัติ ธิดาแมพระ 55.60           

15 20561 ช ฐาปกรณ เพชรทอง เซนตโยเซฟเกาะสมุย 55.40           

16 20477 ญ สุธิมา พุทธชู เพชรผดุงเวียงไชย 55.20           

17 20371 ช ศุภณัฐวีร มีเศษ มานิตานุเคราะห 55.20           

18 20202 ญ นภัส ญาณหาร ธิดาแมพระ 54.80           

19 20119 ช ศุภณัฐ เดชรักษา มานิตานุเคราะห 54.60           

20 20293 ช สุทธนพ รัตตานุกูล มานิตานุเคราะห 54.20           

21 20403 ญ ชีวรา ชิตจุย มานิตานุเคราะห 54.10           

22 20047 ช เปรมณัช เพชรชัย มานิตานุเคราะห 54.00           

23 20004 ญ ณัฐนิช ชิตเชื้อ มานิตานุเคราะห 54.00           

24 20042 ช สุวิชาญ ศุภภัทรกุล อุนรัก 2 ภาษา 53.90           

25 20394 ช ปุณณัตถ สุขขุน พุทธยาศรม 53.90           

26 20437 ช ณัฐภัทร คเชนทรมาศ มานิตานุเคราะห 53.80           

27 20227 ช วิษณุ มณีวรรณ มานิตานุเคราะห 53.80           

28 20009 ญ พชรวรรณ ประทุมรัตน อนุบาลสรุาษฎรธานี 53.70           

29 20211 ช กึกกอง แกวกรกฎ มานิตานุเคราะห 53.70           

30 20118 ช ปูรณ ราชพิบูลย ธีราศรมสุราษฎร 53.70           

31 20029 ญ กุลนรี ตูบรรเทิง จอย 53.60           

32 20498 ช รวิสุต นรังศิยา ตวงวิชชพัฒนา 53.60           

33 20085 ช รุจิภาส จรัสวราพรรณ ธิดาแมพระ 53.60           

34 20161 ญ สุภารัตน พุฒทอง อนุบาลนวพร 53.50           

35 20180 ญ วรมน ไชยเพชร มานิตานุเคราะห 53.40           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

หนาที่ 1 จาก 3



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

36 20168 ญ ศศิธร เพชรขํา พุทธยาศรม 53.40           

37 20334 ญ ธันยชนก สุปนตี มานิตานุเคราะห 53.40           

38 20372 ญ วรรณชดา ล่ิมสวัสด์ิ อนุบาลสุราษฎรธานี 53.20           

39 20197 ช วัชรุตม เพชรรัตน มานิตานุเคราะห 52.90           

40 20001 ญ ดลพร คายทอง ธิดาแมพระ 52.70           

41 20023 ช ธนธรณ วัชราวิวัฒน จอย 52.50           

42 20299 ญ ปวีณธิดา เพชรรอบ มานิตานุเคราะห 52.50           

43 20122 ญ ธนพรรณ ผองแผว มานิตานุเคราะห 52.40           

44 20079 ช ปกรณรัม ตุลาพล มานิตานุเคราะห 52.20           

45 20282 ญ ธนัชพร พลารชุน ภูบดินทรพิทยาลัย 52.00           

46 20552 ญ ธัญชนก นกเทศ ธิดาแมพระ 51.80           

47 20066 ช ณัฐกิตติ์ น่ิมเนียม มานิตานุเคราะห 51.70           

48 20152 ช ปณณวัฒน ยิ่งสมบูรณชัย มานิตานุเคราะห 51.70           

49 20538 ญ สุพิชญา สูนกามรัตน วัดรัตนาราม 51.50           

50 20620 ช ธนบัตร เสนาสวัสด์ิ อนุบาลบานเด็ก 51.40           

51 20345 ช ปณณธร ฉางขาวพรม มานิตานุเคราะห 51.40           

52 20188 ช สุรพงษ จันทบูรณ บานนาควน 51.30           

53 20207 ช นราวิชญ จิตมังกรณ เทพมิตรศึกษา 51.30           

54 20379 ช ธราดล ทองศรีสมบูรณ ธิดาแมพระ 51.20           

55 20530 ญ นลินีย ชูเกิด อนุบาลสุราษฎรธานี 51.10           

56 20126 ช วิศรุต ฉิมรักษ มานิตานุเคราะห 51.10           

57 20575 ญ ณิชาภัทร พึ่งพุทธ มานิตานุเคราะห 51.10           

58 20109 ญ พิมพศิริ บุญประสพ มานิตานุเคราะห 51.10           

59 20497 ญ ศิริวดี บุญชุม ธิดาแมพระ 50.80           

60 20481 ญ สุพิชญา เอกสุวีรพงษ ธิดาแมพระ 50.70           

61 20311 ช พริษฐ มาลัยทิพย มานิตานุเคราะห 50.60           

62 20365 ช พงศธร ทองวัตร ธิดาแมพระ 50.50           

63 20141 ช รัชพล เกษรศิริ มานิตานุเคราะห 50.50           

64 20520 ช พลวิชญ เล็กพิพัฒน ตวงวิชชพัฒนา 50.50           

65 20195 ช ญาธิป กาญจนะ ธิดาแมพระ 50.20           

66 20542 ช พิธวัส เดชเกิด ดรุโณทัย 50.20           

67 20125 ญ ชมบงกช วรรณุรักษ ธิดาแมพระ 50.00           

68 20111 ช ธนภัทร นรเทพไพศาล จอย 50.00           

69 20364 ช กิตติชัย เพ็งบุญ วัดแจง 49.80           

70 20546 ญ ภัทรฤทธิ์ ไกรชู อนุบาลวริศสา 49.80           

หนาที่ 2 จาก 3



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

71 20041 ช ธนดล โสรัจจาภินันท อุนรัก 2 ภาษา 49.80           

72 20083 ญ ปยากร สุวรรณบูรณ ธิดาแมพระ 49.80           

73 20443 ญ ริซกีนา บินลาเตะ ธิดาแมพระ 49.70           

74 20218 ญ พัชราพรรณ เพชรศรี ธิดาแมพระ 49.60           

75 20541 ญ ญาณิกา บุณยกาญจนากร ธิดาแมพระ 49.50           

76 20447 ช กฤติพงศ ทองศักด์ิ อนุบาลคณาพร 49.20           

77 20496 ช ธีรพัฒน บุญขํา พุทธยาศรม 49.00           

78 20039 ญ วรวลัญช ดําชะอม อุนรัก 2 ภาษา 48.90           

79 20220 ญ ธัญวรัตม อินทวิเศษ มานิตานุเคราะห 48.90           

80 20268 ญ ญาดา ยวงทอง อนุบาลสุราษฎรธานี 48.90           

หนาที่ 3 จาก 3


