


เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10001 01 เด็กชาย อนันดา สรรเพ็ชร์ บ้านหัวหมากบน

10002 02 เด็กหญิง โชติ กา  ช่างสุวรรณ์ บ้านน้ าฉา

10003 03 เด็กหญิง ณัฐวดี สงฆ์ทองแก้ว วัดท่าไทร

10004 04 เด็กหญิง นาเดีย ยศเมฆ มานิตานุเคราะห์

10005 05 เด็กหญิง จุฑามาศ ปานหงษ์ บ้านหัว หมากบน

10006 06 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ก่ิงชุม บ้านเขาสามยอด

10007 07 เด็กชาย เขมทัต ปล้องสุวรรณ อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10008 08 เด็กหญิง ภัทรศยา กุลรัตนมาศ อบจ.สฏ.2 (บ้านดอนเกล้ียง)

10009 09 เด็กหญิง มนธิรา ช่ออังชัน ธิดาเเม่พระ

10010 10 เด็กหญิง เขมิสรา แก้วสว่าง อนุบาลสุราษฎร์ธานี กีฬา

10011 11 เด็กหญิง กนกวรรณ แซ่หลี มานิตานุเคราะห์

10012 12 เด็กหญิง ศรัณย์พร พรหมศรีแก้ว บ้านหัวหมากบน

10013 13 เด็กชาย ธนากร ชนะภักดี บ้านศรีชัยคราม

10014 14 เด็กหญิง ณิภาเพชร กัณหรัตน์ ธิดาเเม่พระ

10015 15 เด็กชาย ณัฐชนน แซ่เล้ียว อบจ.สฎ.3 (บ้านนา)

10016 16 เด็กหญิง อธิชา สร้อยจ าปา บ้านเขาสามยอด

10017 17 เด็กหญิง วิมพ์วิภา ฉ่ านาง บ้านย่านดินแดง

10018 18 เด็กหญิง ปัณณพร สืบสุข นิคมสร้างตนเอง

10019 19 เด็กชาย อนิวัต พิษครุฑ มานิตานุเคราะห์

10020 20 เด็กหญิง รินรดา รัดเกล้า บ้านวังผักแว่น

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 01 หมำยเลขห้องสอบ 331 



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10021 01 เด็กหญิง ลักษิกา ชาตอริยะกุล บ้านควนพระสาครินทร์

10022 02 เด็กหญิง สุชัญญา จ านงค์ยา นิคมสร้างตนเอง

10023 03 เด็กหญิง บัณฑิตา หอมจันทร์ บ้านซอย2

10024 04 เด็กหญิง กัญญาพัชร บุญช่วย บ้านคลองสระ

10025 05 เด็กหญิง ชมพูนุช หนูกล่ิน เยาวเรศวิทยา

10026 06 เด็กชาย เมฆา ขอสุข อนุบาลพฤษชาติ

10027 07 เด็กหญิง ระวิสุดา นิยะกิจ บ้านศรีชัยคราม

10028 08 เด็กชาย อนาวิล เนียมมูสิก มานิตานุเคราะห์

10029 09 เด็กหญิง ยุวธิดา ถาวร บ้านทับท้อน

10030 10 เด็กชาย นรา ย่ิงไพเราะ มานิตานุเคราะห์

10031 11 เด็กหญิง สุภิตา ศรีพุ่ม อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกล้ียง)

10032 12 เด็กชาย เมธัส ฤทธ์ิมาศ บ้านวังผักแว่น

10033 13 เด็กหญิง ณัฐวดี แซ่หว่อง บ้านคลองสระ

10034 14 เด็กชาย ธนพงศ์ ไชยวงศ์ วัดบ้านส้อง

10035 15 เด็กหญิง พิมพ์อร พัฒนสิงห์ บ้านคลองหาเหนือ

10036 16 เด็กชาย ธนพลธ์ บุญชู บ้านห้วยโศก

10037 17 เด็กหญิง ดารารัตน์ ช่วยชู อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกล้ียง)

10038 18 เด็กหญิง นันท์นภา จันทร์หนองไทร ดรุโณทัยพุนพิน

10039 19 เด็กหญิง ศิดาพัทธ์ สุริยาพิทักษ์ อนุบาลพฤษชาติ

10040 20 เด็กชาย ภูษิต ครุฑชนะพงค์ อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกล้ียง)

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 02 หมำยเลขห้องสอบ 332 



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10041 01 เด็กชาย ไตรภูมิ อินทร์ส าอาง พุทธยาศรม

10042 02 เด็กหญิง สุภาวดี จันทร์อินเเก้ว บ้านท่าเพชร

10043 03 เด็กหญิง สุรัตน์ชิดา วิเศษกล่ิน มานิตานุเคราะห์

10044 04 เด็กหญิง กัญญ์วรา จันทนานนท์ นิคมสร้างตนเอง

10045 05 เด็กหญิง นันทิชา อินทร์เก้ือ บ้านคลองสระ

10046 06 เด็กชาย อติเทพ รักกะเปา อนุบาลวริศสา

10047 07 เด็กหญิง ปริญญาพร รัจรัญ เกียรติขนอมศึกษา

10048 08 เด็กหญิง อินทร์ธุภา เสือแก้ว อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกล้ียง)

10049 09 เด็กหญิง ณัฐ ชา  ทองใบ  จงฮ้ัว

10050 10 เด็กหญิง ภัณฑิรา พินิจ บ้านคลองสระ

10051 11 เด็กชาย ภัคพล เพชรลอย มานิตานุเคราะห์

10052 12 เด็กหญิง ปทิตตา เพชรวงศ์ วัดปากคู

10053 13 เด็กหญิง นัทตวัลย์ แซ่แดง บ้านห้วยโศก

10054 14 เด็กชาย สนธยา พัฒน์แช่ม บ้านท่าเพชร

10055 15 เด็กหญิง ชลธิชา นาเวียง นิคมสร้างตนเอง

10056 16 เด็กหญิง วิษวรรณ ลิลา บ้านหัวหมากล่าง

10057 17 เด็กหญิง ภิรฎา ท่าก่ัว นิคมสร้างตนเอง

10058 18 เด็กชาย ศรัณย์ แสงวิจิตรกุล อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10059 19 เด็กชาย อัศราวุฒิ บัวชู อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10060 20 เด็กชาย กิตติพิชญ์ อ าไพสรลักษณ์ มานิตานุเคราะห์ กิฬา

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 03 หมำยเลขห้องสอบ 335 



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10061 01 เด็กหญิง ณัฎฐกมล ส่งแสง อนุบาลวริศสา

10062 02 เด็กชาย ชยภัทร ศิริวรางกูล บ้านท่าเพชร

10063 03 เด็กหญิง พิชญ์สินี อนุจันทร์ วัดเพ็งประดิษฐาราม

10064 04 เด็กหญิง นันทัชพร โชติพันธ์ วัดนอก ดนตรีไทย

10065 05 เด็กชาย กฤติเดช ภูมิทวีปัญญา สารสาสร์วิเทศสุราษฎร์ธานี

10066 06 เด็กหญิง ปวัตน์ โรธะ มานิตานุเคราะห์

10067 07 เด็กชาย ถิรวัฒน์ รัตนนิคม บ้านห้วยชัน กิฬา

10068 08 เด็กหญิง พริมา เรืองขจรไพโรจน์ มานิตานุเคราะห์

10069 09 เด็กหญิง รัตนทัต แสงมณี บ้านควนยูง

10070 10 เด็กหญิง วรัชยา ปราบนริศ มานิตานุเคราะห์

10071 11 เด็กหญิง พรนัชชา เก้ือเผือก อบจ.สฎ.3 (บ้านนา)

10072 12 เด็กชาย พีระพัฒน์ อินทร์จันทร์ นิคมสร้างตนเอง

10073 13 เด็กชาย วงศกร ทองเเก้วจันทร์ บ้านหัวหมากล่าง

10074 14 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ อ านวย พุทยาศรม

10075 15 เด็กหญิง นันท์นภัส ภักดีพันธ์ ดรุโณทัยพุนพิน

10076 16 เด็กหญิง จุฑามาศ ฤกษ์ดี อนุบาลวริศสา

10077 17 เด็กชาย ศุภกร เวชกุล มานิตานุเคราะห์

10078 18 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ รักบ ารุง พุทยาศรม

10079 19 เด็กชาย ธีรภัทร สุขศรี บ้านหัวหมากล่าง

10080 20 เด็กชาย เพชรกล้า ว่องย่อง บ้านบางใหญ่

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 04 หมำยเลขห้องสอบ 337



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10081 01 เด็กหญิง ภธิญา นาคสม ธิดาแม่พระ

10082 02 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ ทองปาน ธิดาแม่พระ

10083 03 เด็กหญิง คัทรียา ชูปันหวาน มานิตานุเคราะห์

10084 04 เด็กหญิง ฐณิชชา คล้ิงเคล้า อบจ.สฎ.3 (บ้านนา)

10085 05 เด็กชาย คมสัน สุทธิ บ้านควนสามัคคี

10086 06 เด็กชาย วีระเชษฐ์ เเดงประเทศ บ้านท่าเพชร

10087 07 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ บุญน า อนุบาลพฤษชาติ

10088 08 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา มีเพียร บ้านหัวหมากล่าง

10089 09 เด็กหญิง นันท์นภัส นนท์เจริญ บ้านมะเลาะ

10090 10 เด็กชาย นพดล แก้วสวัสด์ิ มานิตานุเคราะห์

10091 11 เด็กหญิง จันทกานต์ เมืองพร้อม มานิตานุเคราะห์

10092 12 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ ช่วงชุ่ม วัดชลคราม

10093 13 เด็กชาย ณัฐพล แก้วสวัสด์ิ มานิตานุเคราะห์

10094 14 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ขุนจันทร์ มานิตานุเคราะห์

10095 15 เด็กชาย อนุพงศ์ รักกล่ิน บ้านห้วยด่าน

10096 16 เด็กชาย วรวุฒิ จันทร์ภูชงค์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10097 17 เด็กหญิง สุภัทรา ทองยอดแก้ว บ้านคลองสระ

10098 18 เด็กชาย ภทรพงษ์ สุวรรณโชติ เทศบาล3 เมืองท่าข้าม

10099 19 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ธัญญรัตน์ อนุบาลสุราษฏร์ธานี

10100 20 เด็กหญิง กัญญาภัค ทองงาม บ้านซอย2

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 05 หมำยเลขห้องสอบ 338 



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10101 01 เด็กชาย จิรัฏฐ์ เล่ืองสุนทร มานิตานุเคราะห์

10102 02 เด็กชาย ภัทรพงศ์ ปานทอง มานิตานุเคราะห์

10103 03 เด็กชาย ฐาปนัท ครุยทอง มานิตานุเคราะห์

10104 04 เด็กชาย พรรชสรร วิทธิชู มานิตานุเคราะห์

10105 05 เด็กชาย วัชช์จิรุตถ์ บุญเขตต์ วัดปากคู

10106 06 เด็กชาย ธนทัต สารทิพย์ อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกล้ียง)

10107 07 เด็กหญิง ณัฐชาวัลย์ หีตหนู มานิตานุเคราะห์

10108 08 เด็กหญิง ปัญจมาภรณ์ ทองสหธรรม มานิตานุเคราะห์

10109 09 เด็กหญิง ฐนิตา มีสุข มานิตานุเคราะห์

10110 10 เด็กชาย ปรัชญากร แก้วสกุล ธิดาแม่พระ

10111 11 เด็กหญิง ลัดดาวรรณ แซ่เตีย บ้านแม่โมกข์

10112 12 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คงชาตรี ชุมชนวัดจันทาราม

10113 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ มือเพชร อนุบาลชุลีกร

10114 14 เด็กชาย พุทธรัก รักเมือง บ้านซอย2

10115 15 เด็กชาย ทยากร เล้าธนะธรรม มานิตานุเคราะห์

10116 16 เด็กชาย อดิศร บุญฤทธ์ิ อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10117 17 เด็กชาย ทวีภัทร พันธ์สวัสด์ิ บ้านท่าเพชร

10118 18 เด็กชาย ทักษดนย์ คงสังข์ อนุบาลขวัญยืน

10119 19 เด็กชาย สิงห์ทัย นวนแก้ว มานิตานุเคราะห์

10120 20 เด็กหญิง จิราภัค พัฒน์ขาว บ้านห้วยด่าน

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 06 หมำยเลขห้องสอบ 341 



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10121 01 เด็กชาย รมย์อคิน ใจดี อนุบาลชุลีกร

10122 02 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ฤทธิวงศ์ อนุบาลขวัญยืน

10123 03 เด็กหญิง เปมิกา ชูยาง อนุบาลขวัญยืน

10124 04 เด็กชาย สิรภัทร หีตหนู มานิตานุเคราะห์

10125 05 เด็กชาย ศุภณัฐ นาคแพ มานิตานุเคราะห์

10126 06 เด็กชาย ชินกร ปลอดก า บ้านคลองสระ

10127 07 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สงอุปการ มานิตานุเคราะห์

10128 08 เด็กหญิง ฐิติมา นาคมณี อนุบาลขวัญยืน

10129 09 เด็กหญิง พิชญภรณ์ ชูรัตน์ นาสาร

10130 10 เด็กหญิง ชุติมา หีตเทศ บ้านห้วยด่าน

10131 11 เด็กหญิง พิชญาภัค ทองฉิม พุทธยาศรม

10132 12 เด็กชาย ปณิธาน พุ่มพร อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10133 13 เด็กชาย ฉัตรพิศุทธ์ิ บัวแก้ว ธิดาเเม่พระ

10134 14 เด็กหญิง ชนัญชิดา รักบ ารุง บ้านไร่เหนือ

10135 15 เด็กชาย นิติภูมิ วงค์สวัสด์ิ นาสาร

10136 16 เด็กชาย ชยพล สุดสิน อนุบาลวริศสา

10137 17 เด็กชาย ยศภัทร หนูเวียง บ้านทับท้อน

10138 18 เด็กหญิง ลักษิกา จันทร์เพ็ชร บ้านศรีชัยคราม ร้องเพลง

10139 19 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ อู่ฉาย เทพมิตรศึกษา

10140 20 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ หนิดภักดี ยุวศึกษา

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 07 หมำยเลขห้องสอบ 343



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10141 01 เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เพชรขุ้ม ยุวศึกษา

10142 02 เด็กชาย ธนภัส ใจงาม บ้านท่าเพชร

10143 03 เด็กหญิง พัณณิตา หนิดภักดี ยุวศึกษา

10144 04 เด็กชาย ชโนดม วรรณดี บ้านท่าเพชร

10145 05 เด็กหญิง ภัชราภา เอียดเรือง ยุวศึกษา

10146 06 เด็กหญิง วริศรา แดงสี พุทธยาศรม

10147 07 เด็กชาย วงศธร แก้วมณี อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกล้ียง)

10148 08 เด็กชาย ณัฎฐพล ช่ืนใจ อนุบาลเพียรจรัส กีฬา

10149 09 เด็กหญิง คิรภัสสร คงด้วง อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10150 10 เด็กชาย สรวีย์ ภัทรวรจินดา บ้านท่าเพชร

10151 11 เด็กชาย ศรัณย์พัทร แป้นเจริญ บ้านควนพรุพี

10152 12 เด็กชาย ณัฐพงศ์ วิเศษโส บ้านน้ าฉา

10153 13 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ชนะภักดี วัดนอก

10154 14 เด็กชาย สิทธิชัย ปลอดคง มานิตานุเคราะห์

10155 15 เด็กชาย ภูรินทร์ ศรีเกิด มานิตานุเคราะห์

10156 16 เด็กหญิง ชัญญา ชาญชล อนุบาลสุราษฏร์ธานี

10157 17 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ผอมกลัด ยุวศึกษา

10158 18 เด็กหญิง วิภารัตน์ พยัฆฤทธ์ิ มานิตานุเคราะห์

10159 19 เด็กหญิง ภัททิราพร สุริยาพิทักษ์ อนุบาลพฤษชาติ

10160 20 เด็กชาย กตัญญู สถาพร มานิตานุเคราะห์

ห้องสอบท่ี 08 หมำยเลขห้องสอบ 524 

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10161 01 เด็กชาย รชานนท์ ดุกล่อง บ้านน้ าฉา

10162 02 เด็กชาย ณถชล อินทรักษ์ ยุวศึกษา

10163 03 เด็กหญิง ภัทรพร เขียวแดง เทศบาล4 (วัดโพธาวาส)

10164 04 เด็กชาย พชรพล บุรงค์ เทพมิตรศึกษา

10165 05 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แสงวรรณ มานิตานุเคราะห์

10166 06 เด็กชาย สุชาพงค์ ศิริวงค์ บ้านท่าเพชร

10167 07 เด็กชาย อติวิชญ์ เกษเพชร มานิตานุเคราะห์

10168 08 เด็กหญิง จินดาภรณ์ ลอยใหม่ วัดประสพ

10169 09 เด็กชาย อิทธิชัย อยู่ขาว วัดบ้านส้อง

10170 10 เด็กชาย นันทิพัฒน์ พันธ์ุสวัสด์ิ บ้านท่าเพชร

10171 11 เด็กชาย ณัฎฐ์ ณ ทองแก้ว มานิตานุเคราะห์

10172 12 เด็กชาย นนทชัย ภูษิตรัตนะ บ้านหัวหมากล่าง

10173 13 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ เพชรมุณี บ้านทับท้อน

10174 14 เด็กชาย วงศกร วัฒนะ ยุวศึกษา

10175 15 เด็กหญิง รุ่งไพลิน ชูช่วย อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10176 16 เด็กหญิง พิชญ์สินี ศรีวิเศษ อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10177 17 เด็กหญิง ภัทรธิดา บุญจิตร์ มานิตานุเคราะห์

10178 18 เด็กหญิง ศศิธร สุวรรณมณี มานิตานุเคราะห์

10179 19 เด็กชาย สรศักด์ิ กอดสะอาด ยุวศึกษา

10180 20 เด็กหญิง พิมพ์พิศา เทพทอง อนุบาลวริศสา

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 09 หมำยเลขห้องสอบ 526 



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10181 01 เด็กหญิง กัญญานัฐ  รัตนรัตน์ มานิตานุเคราะห์

10182 02 เด็กหญิง กิตติยา พร้อมประเสริฐ ปลายน้ า

10183 03 เด็กหญิง กชมน จรดิฐ มานิตานุเคราะห์

10184 04 เด็กหญิง กนกวลัย พรมเมศร์ บ้านคลองสระ

10185 05 เด็กหญิง ธัญนุช สุทธินุ่น มานิตานะเคราะห์

10186 06 เด็กชาย ขวัญชัย หลักซุม พุทธยาศรม

10187 07 เด็กชาย ภูริภัทร ปลอดคง มานิตานุเคราะห์

10188 08 เด็กชาย ชัชพิมุข สันติด ารงกุล สัมพันธศึกษา

10189 09 เด็กหญิง ลลิตา  พรหมจรรย์ มานิตานุเคราะห์

10190 10 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ปลอดอักษร ธีรศรมสุราษฏร์

10191 11 เด็กชาย ธีวิทธ์ เกตุรัตน์ ศรีธรรมราชศึกษาสุราษฎร์ธานี

10192 12 เด็กชาย ชวัล วิทย์ บุญมาก บ้านควนยูง

10193 13 เด็กหญิง ปวิชญา สุทธินุ้ย มานิตานุเคราะห์

10194 14 เด็กชาย ณัฐพล ด ารงเกียรติ เยาวเรศวิทยา

10195 15 เด็กหญิง ธีรนาฏ มากแก้ว มานิตานุเคราะห์ นาฏศิลป์

10196 16 เด็กชาย ณรงค์ คงเกษตร บ้านหัวหมากบน

10197 17 เด็กชาย ธนพล ตันจรูญ บ้านหัวหมากบน

10198 18 เด็กหญิง ไปรยา หนูปลอด ธิดาแม่พระ

10199 19 เด็กชาย ปชาธิป ชัยทอง บ้านดอนงาม

10200 20 เด็กหญิง ศตพร ค าหวาน อบจ.สฎ.3 (บ้านนา)

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 10 หมำยเลขห้องสอบ 537 



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10201 01 เด็กชาย ธีรภัทร์ บางรักษ์ อบจ.สฎ.3 (บ้านนา)

10202 02 เด็กชาย สุขสันต์  จันทา อนุบาลนวพร

10203 03 เด็กชาย ธีร์ธวัช  หิรัญเรือง ธิดาแม่พระ

10204 04 เด็กหญิง จุฑามณี ทาบสุวรรณ ธิดาแม่พระ

10205 05 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ทิมแก้ว วัดนันทาราม

10206 06 เด็กหญิง อัญมณี หม่ืนหวัด บ้านหัวหมากบน

10207 07 เด็กหญิง นวนนท์ พรหมศรีแก้ว บ้านหัวหมากบน

10208 08 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูลสวัสด์ิ มานิตานุเคราะห์

10209 09 เด็กหญิง กมลลักษณ์  บุญด า เทศบาล1 (เเตงอ่อนเผดิมวิทยา)

10210 10 เด็กหญิง ศิรภัสสร สุสะอาด บ้านใสตอ

10211 11 เด็กชาย ชยณัฐ พัฒนเวช พุทธยาศรม

10212 12 เด็กชาย สัณหณัฐ เกษเพชร บ้านซอย2

10213 13 เด็กชาย ปัณณธร เกษเพชร บ้านซอย2

10214 14 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เพ็ชรช่วย ธิดาแม่พระ

10215 15 เด็กหญิง พิชชา  ปูเมือง นิคมสร้างตนเอง

10216 16 เด็กชาย วายุ ล้ิมอารีย์ พุทธยาศรม

10217 17 เด็กชาย วีรดลย์    วิไธสง บ้านคลองสระ

10218 18 เด็กชาย ณรงค์วิทย์ จันทร์แก้ว อนุบาลนวพร

10219 19 เด็กชาย ณัชนน นนทแก้ว วัดสิงขร

10220 20 เด็กหญิง พัชราภา ทับทิม เทศบาล4 (วัดโพธาวาส)

ห้องสอบท่ี 11 หมำยเลขห้องสอบ 536 

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10221 01 เด็กชาย แทนฤิทธ์ิ หม่ืนสุนทร วัดอุทยานราม

10222 02 เด็กหญิง ปุณยวีร์ เพชรประพันธ์ เยาวเรศวิทยา

10223 03 เด็กชาย ถกลวัชร์ ศรีทะวงษ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10224 04 เด็กหญิง ปุณภิชณัฏฐ์ โยธาทิพย์ เพชรผดุงเวียงไชย

10225 05 เด็กหญิง ชญานิศ   บัวบางกรูด ธีราศรมพุนพิน

10226 06 เด็กชาย วรกฤศ ศรีสังข์วาลย์ วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)

10227 07 เด็กหญิง ฐิติชญา  พรหมมนตรี พุทธยาศรม

10228 08 เด็กหญิง นิชาภัทร  คนซ่ือ บ้านท่าเเซะ ทัศนศิลป์

10229 09 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ  รัตนฉวี มานิตานุเคราะห์

10230 10 เด็กชาย ธนัทเทพ  นาคเสนา ดรุโณทัยพุนพิน

10231 11 เด็กชาย ภัคคพล เกล้ียงสุวรรณ อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10232 12 เด็กหญิง ธัชกร ราชวิเชียร เทพมิตรศึกษา

10233 13 เด็กชาย วีรภัทร รักแพ พุทธยาศรม

10234 14 เด็กชาย ธนาพล จินดา เยาวเรศวิทยา

10235 15 เด็กชาย ณรงค์วิทย์ จันทร์แก้ว อนุบาลนวพร

10236 16 เด็กหญิง เกวรินทร์  เรืองเวช มานิตานุเคราะห์

10237 17 เด็กชาย พีรภัทร  คิดดี วัดชลคราม

10238 18 เด็กหญิง ชนาภา ปุยคล้าย บ้านห้วยโศก

10239 19 เด็กชาย กฤติน  ณ พัทลุง มานิตานุเคราะห์

10240 20 เด็กหญิง เสาวลักษณ์  ภู่ห้วยล่ า วัดโพธ์ิน้อย

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี12 หมำยเลขห้องสอบ 532



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10241 01 เด็กหญิง รัชณีญา แซ่เอ๊ียบ มานิตานุเคราะห์

10242 02 เด็กหญิง จุฑามณี มณีประวัติ มานะศึกษา

10243 03 เด็กหญิง ธีรธรรม หม่ืนแก้ว อนุบาลวริศสา

10244 04 เด็กหญิง จันทร์จิรา รามรัก นิคมสร้างตนเอง

10245 05 เด็กชาย ธนกร  รุจิราวรรักษ์ มานิตานุเคราะห์

10246 06 เด็กหญิง วิชราวดี เพชรประดิษฐกุล เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

10247 07 เด็กชาย ธนกฤต เพชรมณี วัดเขาพระน่ิม

10248 08 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ลิพอนเขต บ้านสุชน หุ่นยนต์

10249 09 เด็กหญิง ชนาธิป จันทร์เเสง มานิตานุเคราะห์

10250 10 เด็กหญิง ชิวพัฒน์ สิงหพณิชย์ วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ดนตรีสากล

10251 11 เด็กหญิง สุจิตรา เสมอมาศ ธิดาแม่พระ

10252 12 เด็กชาย ศักด์ิพล พรหมขวัญ มานิตานุเคราะห์

10253 13 เด็กหญิง พรปรีดา   ขวัญเมือง สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี

10254 14 เด็กชาย ศุภณัฐ ใจซ่ือ อนุบาลชุลีกร

10255 15 เด็กหญิง สุธารัตน์   รัตนพงษ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10256 16 เด็กหญิง กุลกนิษฐ์ กุลเจริญ อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10257 17 เด็กชาย วัชรัศน์ิ   งามสม วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)

10258 18 เด็กหญิง จิดาภา หนูรักษ์ มานิตานุเคราะห์ นาฏศิลป์

10259 19 เด็กชาย ตะวัน หยูมุ่ย วัดกงตาก

10260 20 เด็กหญิง ธัญวรัตน์  เดชารัตน์ พุทธยาศรม

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒

ห้องสอบท่ี 13 หมำยเลขห้องสอบ 533



เลขท่ีผู้สมัคร เลขท่ีในห้องสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

10261 01 เด็กชาย ธนกฤต เถยศิริ บ้านน้ าฉา

10262 02 เด็กหญิง ปาณิสรา แซ่วุ้น พุทธยาศรม

10263 03 เด็กชาย ภัคพล แซ่อ้ึง วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)

10264 04 เด็กชาย เอกภาคิน กองมณี สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี

10265 05 เด็กชาย พีระพัฒน์   น่ิมทอง อนุบาลหนูน้อย

10266 06 เด็กหญิง ณฐรดี  ร่มโพธ์ิทอง ธิดาแม่พระ

10267 07 เด็กหญิง สุภัทรวดี ขนอม อนุบาลสุราษฎร์ธานี

10268 08 เด็กชาย พิชญาอัฑฒ์ แก้วราชกิจ เทศบาล 5

10269 09 เด็กชาย ยศวริศ เมืองแก้ว มานิตานุเคราะห์

10270 10 เด็กชาย ณัฐกฤต  บัวเกล้ียง อนุบาลสุราษฎร์ธานี

ห้องสอบท่ี 14 หมำยเลขห้องสอบ 534 

บัญชีรำยช่ือนักเรียนสอบเข้ำ ม.1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ๒


