
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประเภทความสามารถพิเศษ   ปีการศึกษา 2561 

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

ตามประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง  รับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 25 – 28   
มีนาคม 2561 นั้น 

บัดนี้การรับสมัครนักเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประเภทความสามารถพิเศษ   ปีการศึกษา 2561            
ในวันเสาร์ที่  31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.30 น. จ าแนกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแนบท้าย
ประกาศนี้ 

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ     ณ     วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.   2561 
  
 
 

(นายวุฒิชัย    วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 

 



เลขท่ี เลขประจําตัว ช่ือ -   นามสกุล ลงช่ือ
1 160001    เด็กหญิงอมราพร  สดุดี
2 160002    เด็กชายพรพิพัฒน์  คงเมือง
3 160003    เด็กหญิงพรนัชชา  เกตุวุฒิ
4 160004    เด็กชายณัฐชนน  มลาสินธ์
5 160005    เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มจรูญ
6 160006    เด็กหญิงพัณณิตา  เอ่ียมจันทร์
7 160007    เด็กหญิงอนุสรา  พรมฟ้า
8 160008    เด็กชายภคพล  ประจวบสุข
9 160009    เด็กหญิงอารยา  เจริญสุข
10 160010    เด็กชายพัสกร  แก้ววิเวก
11 160011    เด็กชายชนาธิป  สืบเชื้อ
12 160012    เด็กชายพัทธดล  อุบลประเสริฐ
13 160013    เด็กหญิงณิชารัศม์ิ  นาคาสิริสิทธิ์
14 160014    เด็กหญิงฉัฐวีณ์  นาคาสิริสิทธิ์
15 160015    เด็กหญิงปภาญา  อ้อมแก้ว
16 160016    เด็กชายญาณภัทร  หลักแก้ว
17 160017    เด็กหญิงนภัสสรณ์  แสงศรี
18 160018    เด็กชายณัฐภัทร  นามดี
19 160019    เด็กชายญาณพัฒน์  ณ สูงเนิน
20 160020    เด็กหญิงธิติพรรณ  เกตุแก้ว
21 160021    เด็กหญิงอรยา  ประเสริฐศรี
22 160022    เด็กชายศุภกฤต  จักรบุญมา
23 160023    เด็กหญิงหยาดเพชร  อลงกรณ์ทักษิณ
24 160024    เด็กชายมนัส  อินทร์จันทร์
25 160025    เด็กหญิงนริศา  วรจักร์
26 160026    เด็กชายสุรวัฒนา  อยู่วัฒนา
27 160027    เด็กหญิงอาริษา  ถ่ินวิลัย
28 160028    เด็กหญิงณัฐธินันท์  ลักษณ์นารา
29 160029    เด็กหญิงนัฐยา  ดาคําภา
30 160030    เด็กหญิงศุลีพร  ขันสีทา
31 160031    เด็กชายจุมพล  ปานทอง
32 160032    เด็กหญิงภคพร  นามค้อ
33 160033    เด็กหญิงกัณฐิภา  ปัดถามัง
34 160034    เด็กหญิงวรรณวิสา  ศิลาวงค์
35 160035    เด็กหญิงพีรดา  ทานอก

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ใบรายชื่อผู้เข้าสอบประเภท ความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2561

ห้องสอบท่ี 1   514
จํานวนท่ีนั่งสอบ 35 ท่ีนั่ง มีผู้เข้าสอบจํานวน 35 คน เวลาท่ีใช้ในการสอบ 8.30 - 14.30 น.



เลขท่ี เลขประจําตัว ช่ือ -   นามสกุล ลงช่ือ
1 160036    เด็กหญิงกานต์ทิชา  ส่องแสง
2 160037    เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลินจงรัตน์
3 160038    เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณภาพ
4 160039    เด็กหญิงอมลรดา  วัณโณ
5 160040    เด็กหญิงปภาวิน  ธนะม่วงทอง
6 160041    เด็กหญิงกัลยา  ดารากร ณ อยุธยา
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โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ใบรายชื่อผู้เข้าสอบประเภท ความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2561

ห้องสอบท่ี 2   515
จํานวนท่ีนั่งสอบ 35 ท่ีนั่ง มีผู้เข้าสอบจํานวน 6 คน เวลาท่ีใช้ในการสอบ 8.30 - 14.30 น.


	ความสามารถ
	ความสามารภพิเศษ2

