
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนทั่วไป    ปการศึกษา 255๗ 
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        ตามที่โรงเรียนสรุาษฎรธานีไดดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสรุาษฎรธานี ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนทั่วไป ไปแลวน้ัน  

จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามบัญชรีายชื่อทายประกาศฉบับนี้ และใหผูไดรบัการคัดเลือก 
ตามบัญชีที่แนบทายประกาศ   ดําเนินการดังนี ้

       1. นักเรียนรายงานตัว วันที่ ๒  เมษายน  255๗   เวลา ๐๙.๐๐ – 16.30 น.  ณ  ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุน  อาคาร 100 ป หอประชุมครลูํายอง โรงเรียนสุราษฎรธานี ผูไมมารายงานตัวตามกําหนด  วัน  เวลา  
ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ ในการเขาเรียน  และโรงเรยีนจะเรียกนักเรียนที่มีผลคะแนนในลําดับตอไปเพื่อให
เต็มตามแผนรับนักเรียน 

         2. ประชุมผูปกครองและมอบตัวนักเรียน   วันที่  ๙ เมษายน 255๗  เวลา 09.00 น. ณ  
อาคาร 100 ป หอประชุมครลูํายอง โรงเรียนสุราษฎรธาน ี 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 ใหนําสําเนาทะเบียนบานที่
มีชื่อ – สกุลของนกัเรียนอยูกบัผูปกครองฉบบัจริง พรอมฉบบัถายเอกสารรับรองสําเนา 1 ฉบับ และฉบบัที่มีชื่อ 
– สกุล บิดาและมารดา ฉบับจริง พรอมฉบับถายเอกสารรบัรองสําเนา อีก 1 ฉบับ 
                           (๔) สูติบัตรของนักเรียนฉบบัถายเอกสารรับรองสําเนา ๑ ฉบับ                 
                           (๕) ใบแจงผลการตรวจหมูเลอืดของนักเรียน 1 ฉบับ 
                           (๖) สําเนาหนาประวัติการรบัวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก พรอมเขียนชื่อเด็ก
กํากับ 

      (๗) เอกสารสําคัญอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกลุ ฉบบัถายเอกสาร (กรณีที่มกีาร 
เปลี่ยนแปลงขอมลูในหลักฐานการเรียน) หรือเอกสารที่รบัรองสถานภาพของบิดา มารดา หรือนักเรียน ฯลฯ                        
                           (๘)  ชําระเงินระดมทรพัยากรฯของสถานศึกษาประมาณ ๓,๐๐๐ บาท  คาประกัน
อุบัติเหตุรายบุคคล คนละ ๑๕๐ บาท 
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        3.   ผูปกครองนักเรียนตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสุราษฎรธานี โดย
ชําระเงินคาลงทะเบียน สมาชิกสมาคมแรกเขาของสมาคมฯ  เปนเงิน 200 บาท คาบํารงุสมาคมผูปกครองและ
ครู เปนเงิน 300 บาท / ชวงช้ัน 

  

      จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 

 
                                          ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน   พ.ศ. 255๗ 
 
 

       
 
 

                                                                 (นายชาญณรงค  ผดุงชอบ) 
                                           รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน 
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรยีนสุราษฎรธานี 
 
 
 

 
 



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 10167 ช ณัฐภาส ออนศรีทอง มานิตานุเคราะห 78.19       

2 10261 ญ วรรณชดา ล่ิมสวัสด์ิ อนุบาลสุราษฎรธานี 75.14       

3 10042 ญ นภัสสร เขมะพันธุมนัส มานิตานุเคราะห 74.83       

4 10184 ญ ณัฐกานต หยูหนู มานิตานุเคราะห 74.30       

5 10172 ญ กัญญวรา สุชีวพลานนท เทพมิตรศึกษา 73.05       

6 10203 ญ รวิสรา ศรีสุวรรณ เทพมิตรศึกษา 71.44       

7 10002 ญ สโรชา ทิพยประชาบาล ธิดาแมพระ 71.39       

8 10008 ญ กนกกาญจน จันทรเพ็ญ มานิตานุเคราะห 71.33       

9 10026 ญ จินตจุฑา ถาวรเกษตร เทพมิตรศึกษา 71.31       

10 10020 ญ นวินดา กงอุบล ธิดาแมพระ 71.15       

11 10006 ญ นัทธมน ขุนปกษี มานิตานุเคราะห 70.99       

12 10177 ญ รินรดา อังสถาพร ธิดาแมพระ 70.63       

13 10150 ญ ศดานันท คงศรี มานิตานุเคราะห 70.22       

14 10001 ญ วรันธร สิทธิโยธี มานิตานุเคราะห 70.15       

15 10073 ญ ธัญวรัตม ตรีรินทร มานิตานุเคราะห 69.43       

16 10003 ญ วรศิลป วงศเสถียร มานิตานุเคราะห 69.36       

17 10134 ญ อักษราภัค จันทวงษ ธิดาแมพระ 69.10       

18 10166 ช พีรณัฐ ขําสุข มานิตานุเคราะห 68.44       

19 10030 ช เมธัส ศรีวิรุฬหโชติ มานิตานุเคราะห 67.14       

20 10045 ช วสวัตติ์ ตรีรัตน มานิตานุเคราะห 67.03       

21 10117 ญ วิมลณัฐ เพชรราช ธิดาแมพระ 66.99       

22 10044 ญ ณิชาภัทร คงสุทธิ์ จอย 66.61       

23 10189 ญ บัณฑิตา วัฒนะปรีชาพงศ มานิตานุเคราะห 66.44       

24 10106 ญ เกศรา ขนอม เทพมิตรศึกษา 65.96       

25 10004 ช ธราธร พันธุมณี ธิดาแมพระ 65.89       

26 10148 ญ ฐิติวรดา อภิรักษเนติพงศ ธิดาแมพระ 65.70       

27 10053 ญ รติมา ตรียวง มานิตานุเคราะห 65.24       

28 10217 ช ศุภสัณห โสมล มานิตานุเคราะห 65.10       

29 10016 ช อังกิณัญญ เปดสุวรรณ มานิตานุเคราะห 65.08       

30 10160 ช ศิรวิทย จินดํา อนุบาลหนูนอย 64.77       

31 10234 ญ ญาณิกา บุณยกาญจนากร ธิดาแมพระ 64.68       

32 10052 ช สรวิชญ อินทรจันทร ธิดาแมพระ 64.67       

33 10061 ญ งามวาด ดําคํา ธิดาแมพระ 63.91       

34 10097 ช กฤติภูมิ ผิวเหมาะ มานิตานุเคราะห 63.40       

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

หนาท่ี 1 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

35 10244 ญ ณิชมล วองพรหม ธิดาแมพระ 63.33       

36 10232 ญ ชยาภรณ ชํานาญกิจ มานิตานุเคราะห 62.94       

37 10190 ช พลกฤต ศรีเสน มานิตานุเคราะห 62.80       

38 10201 ช ตรีพล เจริญ มานิตานุเคราะห 62.72       

39 10231 ญ วศินี สันเมือง มานิตานุเคราะห 62.70       

40 10105 ญ บุณยานุช ภาระตะวัตร มานิตานุเคราะห 62.67       

41 10163 ญ ชาลิสา บุญสุข ธิดาแมพระ 62.62       

42 10014 ช กันติทัต ชูเพชร มานิตานุเคราะห 62.56       

43 10119 ญ อัญชิสา เกษม มานิตานุเคราะห 62.50       

44 10222 ช ภาณุวงศ จันทรบุตร มานิตานุเคราะห 62.40       

45 10072 ช รวิภาส มีลักษณ วมินทรวิทยา(ฮัวเหมิง) 62.29       

46 10109 ช อัมฤทธิ์ เก้ือกูล มานิตานุเคราะห 62.16       

47 10103 ญ นภัสภรณ พลายสวัสด์ิ มานิตานุเคราะห 62.14       

48 10169 ช กฤติเดช เรืองธรรม ธิดาแมพระ 61.95       

49 10086 ช ศรศิลป อินทรธนู มานิตานุเคราะห 61.85       

50 10198 ช นพล ดําสุวรรณ มานิตานุเคราะห 61.33       

51 10250 ช กมลอมร ศักด์ิศรีวิธุราช ธิดาแมพระ 61.28       

52 10067 ช ธีทัต คงเหลา มานิตานุเคราะห 61.04       

53 10094 ญ ธนพร ไชยปลอด ธิดาแมพระ 60.70       

54 10111 ญ สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร ธิดาแมพระ 60.43       

55 10049 ช ปณณธร จงไกรจักร ธิดาแมพระ 60.38       

56 10023 ช วัชรากร เหมาะประมาณ มานิตานุเคราะห 60.28       

57 10064 ญ กานตพิชชา นาเมือง ธิดาแมพระ 60.26       

58 10154 ญ อรณิชา เส่ียงฉิน เทศบาล1 (แตงออนเผดิมวิทยา) 60.22       

59 10173 ญ อัณศยาพร สมสุข มานิตานุเคราะห 60.20       

60 10229 ญ พัชรนันท บุญปลอง มานิตานุเคราะห 60.19       

61 10236 ญ สุวกิตต สุวรรณพิวัฒน มานิตานุเคราะห 59.93       

62 10099 ช ปุณณภพ เจริญภักดี มานิตานุเคราะห 59.89       

63 10171 ช รัชชานนท คุระจอก เทพมิตรศึกษา 59.84       

64 10118 ญ กชพร ศรีสวัสด์ิ วมินทรวิทยา(ฮัวเหมิง) 59.79       

65 10102 ญ ชนรดา นาคมุสิก มานิตานุเคราะห 59.76       

66 10136 ช ชัสมา นาคประสม มานิตานุเคราะห 59.67       

67 10191 ช สิรภพ สมรักษ ธดิาแมพระ 59.63       

68 10005 ญ นันทชพร สอนนอง มานิตานุเคราะห 59.60       

หนาท่ี 2 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

69 10254 ญ ณัฎฐณิชา พันธุกิจ ธิดาแมพระ 59.52       

70 10087 ญ วริษฐา เรืองตระกูล เทพมิตรศึกษา 59.36       

71 10152 ช คณพศ พวงรัก มานิตานุเคราะห 59.34       

72 10245 ช กิตติศักด์ิ สมมะลวน มานิตานุเคราะห 59.21       

73 10051 ญ ปยาพัชร กันตมิตรี เทพมิตรศึกษา 58.97       

74 10010 ญ ชนัญชิดา พัฒนศักด์ิ มานิตานุเคราะห 58.84       

75 10025 ญ ศรสวรรค ใจหาว มานิตานุเคราะห 58.83       

76 10224 ญ ชาลิสา ทองคํา มานิตานุเคราะห 58.80       

77 10115 ญ ญาณกร บวนเพชร มานิตานุเคราะห 58.72       

78 10037 ญ ศิริภาภรณ โชตวิากุล อนุบาลสุราษฎรธานี 58.69       

79 10038 ญ ศุภวิชญ ศรัทธาวิเศษ ธิดาแมพระ 58.64       

80 10248 ญ บัณฑิตา อินราช มานิตานุเคราะห 58.59       

81 10151 ญ โยษิตา สมณา ธิดาแมพระ 58.45       

82 10009 ช อัฐพล ผลผลา มานิตานุเคราะห 58.44       

83 10057 ญ พริศร มุขรัตนดา อนุบาลสุราษฎรธานี 58.33       

84 10158 ญ เกศินี กาญจนวงศ ยุวศึกษา 57.83       

85 10147 ช ตุลเศรษฐ คํามาศ เทศบาล1 (แตงออนเผดิมวิทยา) 57.60       

86 10054 ญ ศรุตา ศุภรัชดาพันธุ มานิตานุเคราะห 57.53       

87 10200 ญ พิมพิศา หนูสุข มานิตานุเคราะห 57.44       

88 10098 ช สพลวรนน สายสวัสด์ิ มานิตานุเคราะห 57.35       

89 10088 ญ ศุภิสรากรณ คงแพทย อนุบาลสุราษฎรธานี 57.34       

90 10210 ช สิรวิชญ ศัลยประดิษฐ มานิตานุเคราะห 57.19       

91 10081 ญ จีรนันท แกนสะเน เทศบาล1 (แตงออนเผดิมวิทยา) 57.13       

92 10187 ญ วรวี อมริต มานิตานุเคราะห 57.03       

93 10220 ญ ภัทรนุช วารีวนิช ธีราศรมสุราษฎร 56.94       

94 10223 ญ ปภาวดี ศรีไทย มานิตานุเคราะห 56.60       

95 10159 ญ ปานตะวัน อาวุธเพชร มานิตานุเคราะห 56.47       

96 10075 ญ กัญญวรา สโมสร มานิตานุเคราะห 56.36       

97 10233 ญ นัฏนันทน จุนเด็น ธิดาแมพระ 56.34       

98 10055 ญ พุทธชาติ พัฒนเวช มานิตานุเคราะห 56.23       

99 10168 ญ ชุติกาญจน แสงมณี มานิตานุเคราะห 56.18       

100 10079 ญ ธันยชนก คงมะลวน มานิตานุเคราะห 55.94       

101 10183 ช วิชญพล สุทธินุน มานิตานุเคราะห 55.85       

102 10021 ญ อิงคฟา รักษา มานิตานุเคราะห 55.56       

หนาท่ี 3 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

103 10128 ญ องคอุมา สุดจิตร มานิตานุเคราะห 55.56       

104 10237 ช สรสิช มีชู มานิตานุเคราะห 55.47       

105 10255 ญ พาณิภัค บุญลอง มานิตานุเคราะห 55.39       

106 10180 ช ณภัทร ไอศวรรยวงศ จอย 55.31       

107 10007 ญ อาฑิตยา เกตุเผือก ธิดาแมพระ 55.25       

108 10056 ช ธณาภัทร สุวรรณรัตน ธิดาแมพระ 54.79       

109 10060 ช ภัทรพล ศิริพันธุ มานิตานุเคราะห 54.63       

110 10058 ช ศุภณัฐ นิตยนรา มานิตานุเคราะห 54.39       

111 10028 ญ ณิชากร เวทยาวงศ จอย 54.38       

112 10065 ช กุลิสรา มณีนิล ธิดาแมพระ 54.26       

113 10141 ญ ชนิตพล บุรินทรพงษ มานิตานุเคราะห 53.89       

114 10162 ช ธนกร ซึมกลาง เทพมิตรศึกษา 53.88       

115 10124 ญ ธันยพร วิศิษฏวุฒิพงศ ตวงวิชชพัฒนา 53.57       

116 10059 ญ พนิดา บุญเรือง มานิตานุเคราะห 53.56       

117 10090 ญ กัญชพร พุทธกาล มานิตานุเคราะห 53.52       

118 10129 ญ กีรฎา กลอมสุวรรณ อนุบาลหนูนอย 53.26       

119 10263 ช ชานน ชาติเนย อนุบาลสุราษฎรธานี 52.98       

120 10130 ญ สุตินา ดวงชวย มานิตานุเคราะห 52.96       

หนาท่ี 4 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 11026 ช ชาญานนท วรรณรัตน อนุบาลนครศรีธรรมราช 77.39      

2 11178 ญ อรพลิน เพชรชิต สังขทองวิทยา 76.52      

3 11065 ญ ใยแกว เทือกสุบรรณ มานิตานุเคราะห 76.25      

4 11095 ช เกษมศักด์ิ หอวณิช พุทธยาศรม 75.19      

5 11143 ช ปุณณัตถ สุขขุน พุทธยาศรม 74.98      

6 11122 ช สักวณัฐ ดําชะอม ธีราศรม พุนพิน 74.10      

7 11087 ญ ภัครนันท พวงขาว พุทธยาศรม 73.64      

8 11156 ญ วนัฐศิกานต อิสระบูรณะฤทธิ์ อนุบาลนวพร 73.46      

9 11104 ช สิรภพ ทองแสงแกว พุทธยาศรม 72.82      

10 11174 ช กัญจณัฏฐ นนทแกว พุทธยาศรม 70.52      

11 11019 ญ นันทินี ศรีอุไร มานิตานุเคราะห 70.45      

12 11033 ญ ประภัสสร สีหาโมก วัดเพ็งประดิษฐาราม 69.27      

13 11170 ญ ชฎาวีร ดุษฎี พุทธยาศรม 68.31      

14 11100 ช วรเมธ เปยมอภัยทอง ปญญาทิพย 67.92      

15 11175 ญ ณัฐรัตน ขวัญพรม พุทธยาศรม 67.38      

16 11119 ญ วริษฐา หวอง ดรุโณทัยพุนพิน 67.11      

17 11140 ญ อรอุมา ศรีสวัสด์ิ พุทธยาศรม 66.48      

18 11109 ญ ศสินีย ศรีลาพัฒน บานเชี่ยวเมืองฯ 66.36      

19 11222 ช ภูริณัฐ ธาวุฒิสกุล วัดรัตนาราม 66.33      

20 11123 ช ชวณัฐ ดิลกรัตนพิจิตร ธีราศรม พุนพิน 65.27      

21 11010 ญ ลลนา แซอุย วัดบานสอง 65.24      

22 11074 ญ สิรีธร หมวดยอด มานิตานุเคราะห 65.03      

23 11197 ญ ธานิตา โชติพันธ วัดรัตนาราม 64.84      

24 11217 ญ ศุภิสรา เนตรรุง มานิตานุเคราะห 64.53      

25 11030 ญ ชุลีพร สิงหชัย วัดบานสอง 63.50      

26 11171 ญ อภิญญา ฉันทสุเมธากุล เทศบาล 3(บานคลองหา-นาเตรียะ 63.24      

27 11155 ญ วรกมล นองมาก มานิตานุเคราะห 63.16      

28 11131 ญ กนกวรรณ เกื้อสกุล ธิดาแมพระ 63.10      

29 11120 ญ ณิชาภัทร ถ่ําจันทร พุทธยาศรม 62.62      

30 11126 ญ นันทนภัส ทองผึ้ง ธิดาแมพระ 62.61      

31 11125 ญ พรหมพร มากเกลี้ยง มานิตานุเคราะห 62.33      

32 11021 ญ ขวัญชนก เพชรานันท อบจ สฎ ๓ บานนา 62.25      

33 11136 ญ รัตนากร เองฉวน ธิดาแมพระ 62.16      

34 11159 ช กฤษฎา สาระบุตร พุทธยาศรม 61.88      

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนท่ัวไป

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

หนาท่ี 1 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนท่ัวไป

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

35 11193 ช ศรรคเพชร ทองปรีชา มานิตานุเคราะห 61.80      

36 11062 ช ปยวัฒน ยอดทองดี ธีราศรม พุนพิน 61.77      

37 11204 ช นภเกตน คชศิลา ดรุโณทัยพุนพิน 61.63      

38 11079 ช เฉลิมวุฒิ บัวเพชร พุทธยาศรม 61.32      

39 11058 ญ ศุทธินี เทียนไชย วัดนํ้าหัก 61.25      

40 11134 ช ปณพงศ สุขเจริญ วัดแจง 61.14      

41 11032 ญ ศิริภัสสร ชัยสวัสด์ิ วัดบานสอง 61.06      

42 11091 ญ นันทนภัส แหลมเพชร ธีราศรม พุนพิน 60.95      

43 11080 ช ชัยณรงค ชวยกิจ พทุธยาศรม 60.82      

44 11169 ช เจตตวัน สมวงศ ชุมชนบานบางโหนด 60.73      

45 11147 ช นิติศักด์ิ จันทรแกว พุทธยาศรม 60.70      

46 11127 ช ธราดล อภิโมทย อุปถัมภวิทยาพนม 60.17      

47 11149 ญ กัญญารัตน ตันติพงศอาภา พุทธยาศรม 60.02      

48 11093 ญ สุภิญญา หิรัณยภิวงศ ธิดาแมพระ 59.95      

49 11243 ช ณัฐภัทร คงเพชร เทพมิตรศึกษา 59.91      

50 11046 ช พศุตม นพมาศ มานิตานุเคราะห 59.72      

51 11002 ช ฉัตรชัย หมื่นพรหม วัดนิลาราม 59.69      

52 11070 ญ ปฐมาวดี เมษสุวรรณ ยุวศึกษา 59.64      

53 11020 ญ จริาพร กุหลาบ บานวังพลอย 59.56      

54 11083 ญ สุธิดา จันทรก่ิว วัดโพธิ์นอย 59.54      

55 11071 ญ สุพิชญา บุญคง มานิตานุเคราะห 59.43      

56 11220 ญ รติรส จุนเด็น วัดภูเขาทอง 59.35      

57 11207 ช อมรเทพ สามาอาพัฒน ดรุโณทัยพุนพิน 59.15      

58 11013 ญ ชุติมนฑน ขนอม ชุมชนบานบางโหนด 58.81      

59 11061 ช พัทธธีรา ไชยชาติ ธิดาแมพระ 58.66      

60 11076 ญ นันทนภัส เผือกภูมิ มานิตานุเคราะห 58.51      

61 11035 ญ พนิดา ทิมเกตุ เพชรผดุงเวียงไชย 58.47      

62 11043 ช สิราวิชญ หนูสุข บานทาขนอน 58.39      

63 11012 ญ ทิพยกมล ทัพหกิจ ชุมชนบานบางโหนด 58.10      

64 11096 ช ภูมิพัทร ผิวทองดี พุทธยาศรม 57.92      

65 11089 ญ วรันธร ชุมแกน มานิตานุเคราะห 57.76      

66 11206 ญ ณัฐณิชา สินไชย มานิตานุเคราะห 57.61      

67 11034 ช วิษณุพงศ สําเภา วัดเพ็งประดิษฐาราม 57.52      

68 11005 ช จิรายุทธ รัตนาพล อนุบาลนวพร 57.39      

หนาท่ี 2 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนท่ัวไป

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

69 11225 ญ กุลณัฐ สมจันทร บานบางเหียน 57.38      

70 11068 ช ศุภโชค ฮั้นส ซิมเมอรมัน เซนตโยเซฟเกาะสมุย 57.25      

71 11160 ช ธนกร พรหมคง วัดประเดิม 57.17      

72 11229 ญ พิชญา ไกรวงค อนุบาลวริศสา 56.86      

73 11016 ช สุรพัศ หลุงหมาน ธาดาอนุสรณ 56.69      

74 11117 ญ อรรชา ทัพศิริ อนุบาลกุลบุตร 56.56      

75 11025 ญ เบญจรัตน หนูเนียม ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 56.45      

76 11177 ญ สุรัชฏิญา พรมเจียม พุทธนิคม 56.22      

77 11202 ญ ชาณิษา ศรีแสง วัดสิงขร 56.09      

78 11040 ญ บัญฑิตา พรหมจนิดา ธิดาแมพระ 55.79      

79 11195 ช วีรภัทร เกื้อดวง เทพมิตรศึกษา 55.74      

80 11176 ญ ลลิตา ศรศักรินทร ปญจทรัพย 55.46      

81 11112 ช ณัฏฐนนท ทองสาลี มานิตานุเคราะห 55.27      

82 11024 ญ ณัฐณิชา เหลาทองกุล มานิตานุเคราะห 54.67      

83 11092 ญ ชัชฎาภรณ รอดมณี พุทธยาศรม 54.62      

84 11165 ช ณัฐนนท หงษงาม อนุบาลสุราษฎรธานี 54.09      

85 11146 ช สุทธิพงศ สุทธิ์ประเสริฐ มานิตานุเคราะห 54.04      

86 11015 ญ ภานิชดา กาญจนดิฐ วัดประตูใหญ 53.89      

87 11097 ญ ญาณิศา จิตเขมน วดัถ่ําเทียนถวาย 53.79      

88 11048 ญ สุพรรษา พิกุลทอง บานบางประชาภิบาล 53.46      

89 11187 ช ปดิษฐพร จันทรเส้ียวรัศมี มานิตานุเคราะห 52.83      

90 11113 ช ณฤทธิ์ เจริญสุข วัดประเดิม 52.50      

91 11081 ช ศิวเวท จีนกิ้ม เพชรผดุงเวียงไชย 52.46      

92 11055 ช ธิติพงศ แขงขัน บานแหลมหอย 52.46      

93 11208 ญ อัญชลีกร โสมนรินทร ดรุโณทัยพุนพิน 52.46      

94 11031 ญ ภาสิณี แจงเศษฐ เทพมิตรศึกษา 52.45      

95 11238 ญ ฐานิตา บุญแสง บานหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 52.42      

96 10188 ช ธีรธัช ทองอภิชาติ ธิดาแมพระ 52.37      

97 10125 ญ ธันยชนก สวัสดิสิงห ธิดาแมพระ 52.28      

98 10139 ช คชภูมิ เลนะพันธ มานิตานุเคราะห 52.14      

99 10027 ญ ญาราภรณ บุญลํ้า เทพมิตรศึกษา 51.89      

100 10131 ญ อัญชิษฐา เพชรรัตน เทศบาล1 (แตงออนเผดิมวิทยา) 51.87      

101 11039 ช ภัทรสวันต เอ่ียมพินิจ บานควนสูง 51.84      

102 11115 ญ บงกชรัตน เจริญภักดี ธีราศรม พุนพิน 51.84      

หนาท่ี 3 จาก 4



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนท่ัวไป

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557

103 10070 ญ คุณัญญา สองเมือง มานิตานุเคราะห 51.81      

104 11088 ช ชนะชัย เผามวง พุทธยาศรม 51.79      

105 11154 ญ ธนพร ศรีทอง มานิตานุเคราะห 51.75      

106 10036 ญ อภิชญา ประพฤติชอบ มานิตานุเคราะห 51.70      

107 11163 ช ปุณภัทร จิรัฐติกาลกุลเวท มานิตานุเคราะห 51.69      

108 11172 ญ หทัยรัตน จิรกิตติกูล เทศบาล 3(บานคลองหา-นาเตรียะ 51.62      

109 11205 ช ณภัทร ขวัญทอง ตํารวจตะเวนชายแดนสิริราษฎร 51.52      

110 10083 ญ ศิริพิชชา คิววรวงศกร วมินทรวิทยา(ฮัวเหมิง) 51.46      

111 10121 ญ พรรณภา พูลเงิน อนุบาลสุราษฎรธานี 51.46      

112 11050 ช ศุภกร บัวชุม ธิดาแมพระ 51.31      

113 10116 ญ วิรตา แซเอ่ียว อนุบาลสุราษฎรธานี 51.17      

114 11059 ช ปรมินทร สมบูรณ วัดบานสอง 51.10      

115 11103 ช ภูมิวัฒน บุญคมรัตน ปญญาทิพย 51.09      

116 11216 ช ไชยกร สาริพัฒน อนุบาลเปยมรัก 50.62      

117 10123 ญ สิริรักษ สุตันติราษฎร ธดิาแมพระ 50.50      

118 10156 ญ พิมพลภัส หมื่นจิตร มานิตานุเคราะห 50.39      

119 10249 ญ พิรดา กอวณิชกุล อนุบาลสุราษฎรธานี 50.35      

120 10137 ญ บัวชมภู เปรมประสงค มานิตานุเคราะห 49.99      

หนาท่ี 4 จาก 4




