
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประเภทความสามารถพิเศษ   ปีการศึกษา 2562 

--------------------------------------------------- 

ตามประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ลงวันที่ 6  มีนาคม 2562 เรื่อง  รับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจ าปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่                   
22 – 27  มีนาคม 2562 (เว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562) นั้น 

บัดนี้การรับสมัครนักเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประเภทความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา 2562                   
ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น. จ าแนกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแนบท้ายประกาศ
นี้ 

ให้นักเรียนถือปฏิบัติดังนี้ 
1. ให้มาถึงโรงเรียนก่อนการสอบ ไม่ต่ ากว่า 30 นาที 
1. รายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือกตามสถานที่และตารางสอบคัดเลือกแต่ละประเภท  
2. ให้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกมายืนยันสิทธิ์  ในกรณีที่บัตรประจ าตัว              

ผู้สมัครสอบหาย ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมายืนยันสิทธิ์ 
3. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ 2B ยางลบดินสอ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ     ณ     วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ.   2562 
  
 
 

(นายวุฒิชัย    วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ -   นำมสกลุ ลงชือ่

1 160001    เด็กชายฐเิดช  กรีณาธนากลุ

2 160002    เด็กหญงิธารทพิย์  แยม้กลาง

3 160003    เด็กชายพงศธร  เสนาสนทิ

4 160004    เด็กหญงิยนฐิา  คงชุม่

5 160005    เด็กหญงิปพชิญา  อมะลัษเฐยีร

6 160006    เด็กชายฤทธาวชิญ์  เทยีมฤทธิ์

7 160007    เด็กหญงิสเุมธนิี  เขยีวประแดง

8 160008    เด็กหญงิชดุา  สทุโธ

9 160009    เด็กหญงินสิากร  เจรญิลาภ

10 160010    เด็กหญงิณีรนุช  เป้ินมั่นคง

11 160011    เด็กชายอชริวทิย์  ภมูพัินธ์

12 160012    เด็กหญงิธัญสนิี  สานชาติ

13 160013    เด็กชายธนากร  พกิลุแกว้

14 160014    เด็กหญงินฤมณย์  สขุใจวาว

15 160015    เด็กชายนนทภัทร  ยิม้นุย้

16 160016    เด็กชายปัณณธร  ปัญญาสราวธุ

17 160017    เด็กหญงิญาณภัทร์  จนิาวัลย์

18 160018    เด็กหญงิธนาภา  พรมวาส

19 160019    เด็กหญงิอนันา  ธาตทุอง

20 160020    เด็กชายชลวพรี์  นนทะภา

21 160021    เด็กหญงิรภัส  มะลลิา

22 160022    เด็กหญงิปิยธดิา  พลอยประดับ

23 160023    เด็กชายวรฤทธิ์  ดตีา่ย

24 160024    เด็กหญงิกฤษณาพร  อตันวานชิ

25 160025    เด็กชายภมูกิร  ปลั่งธรณีพงษ์

26 160026    เด็กหญงิภัทรธดิา  ครองธรรม

27 160027    เด็กชายศภุณัฐ  โมลาเลศิ

28 160028    เด็กหญงิพัชราภรณ์  รักษสธุากาญจน์

29 160029    เด็กชายซนัวาร์  กองเพ็ง

30 160030    เด็กหญงิพรปวณ์ี  เพิม่พนูสวัสดิ์

31 160031    เด็กหญงิพมิพช์นก  จันทปรชีาพงศ์

32 160032    เด็กหญงิชณุหพ์มิาณ  พนิจิจันทร์

33 160033    เด็กชายปัญญาพัชร  สนิสขุ

34 160034    เด็กหญงิพรชนก  ยอแสง

35 160035    เด็กชายธนธรณ์  ประวาลปัทม์

โรงเรยีนสตรสีมทุรปรำกำร

ใบรายชือ่ผูเ้ขา้สอบประเภท ควำมสำมำรถพเิศษ ประจ าปีการศกึษา 2562

หอ้งสอบที ่1   514

จ านวนทีน่ั่งสอบ 35 ทีน่ั่ง มผีูเ้ขา้สอบจ านวน 35 คน เวลาทีใ่ชใ้นการสอบ 8.30 - 14.30 น.



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ -   นำมสกลุ ลงชือ่

1 160036    เด็กชายคชสทิธิ์  ทองชแูสง

2 160037    เด็กหญงิสรอ้ยฟ้า  แหวนหลอ่

3 160038    เด็กหญงิอาภัสรา  เอห้วัง

4 160039    เด็กหญงินษิาพร  หัวใจเพชร

5 160040    เด็กหญงิศศกิร  พันทองหลอ่

6 160041    เด็กหญงิธัญญช์นก  เดชอมร

7 160042    เด็กหญงิทักษิณา  สงิหม์า

8 160043    เด็กหญงิธัญรัศม์  ลีพ้ล

9 160044    เด็กชายสทิธศิักดิ์  โพธิก์ลาง

10 160045    เด็กชายชนาธปิ  สบืเชือ้

11 160046    เด็กหญงิพมิพล์ดา  วชิชไุชยพัฒน์

โรงเรยีนสตรสีมทุรปรำกำร

ใบรายชือ่ผูเ้ขา้สอบประเภท ควำมสำมำรถพเิศษ ประจ าปีการศกึษา 2562

หอ้งสอบที ่2   515

จ านวนทีน่ั่งสอบ 35 ทีน่ั่ง มผีูเ้ขา้สอบจ านวน 11 คน เวลาทีใ่ชใ้นการสอบ 8.30 - 14.30 น.
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