
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)   ปีการศึกษา 2563 

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

ตามประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ลงวันที่ 2  มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกนัก เรียนห้องเรียนปกติ  ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น (ม .1)  ประจ าปีการศึกษา 2563  
และได้มีการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 นั้น 

บัดน้ีการรับสมัครนักเรียนได้เสรจ็สิน้แล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายช่ือนักเรยีนผู้มีสทิธ์ิสอบ
คัดเลือกห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประเภทความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา 2563                   
ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. จ าแนกตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ให้นักเรียนถือปฏิบัติดังนี้ 
1. ให้มาถึงโรงเรียนก่อนการสอบ ไม่ต่ ากว่า 30 นาที 
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดระยะเวลา 

ที่อยู่ในโรงเรียน 
3. เข้าจุดคัดกรองสุขภาพ เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย 
4. รายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือกตามสถานที่และตารางสอบคัดเลือกแต่ละประเภท 
5. ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน มายืนยันสิทธ์ิในการเข้า 

ห้องสอบ 
6. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบส่วนตัว รวมทั้งชุดกีฬามาเอง 
7. ให้น าหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 และ ป.5) และแฟ้มสะสมผลงาน 

เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอื่น ๆ มายื่นต่อคณะกรรมการ  
8. ผู้สมัครสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษทุกคน ต้องเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 6 มิถุนายน 

2563 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ     ณ     วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.   2563 
  
 
 
 

(นายวุฒิชัย    วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรสีมทุรปราการ 



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ -   นำมสกุล ลงช่ือ
1 114003  เด็กหญิงมนัสนันท์  เปรมจันทร์
2 114007  เด็กชายอัครพนธ์  ค าเอ้ือย
3 114010  เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัถวีเสถียร
4 115043  เด็กหญิงชลลิสา  นาคประสิทธ์ิ

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
ใบรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563

ความสามารถพิเศษประเภท ทัศนศิลป์    มีผู้เข้าสอบจ านวน 4 คน
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ -   นำมสกุล ลงช่ือ
1 114002  เด็กหญิงเกวลิน  วัฒนา
2 114009  เด็กหญิงณฤพร  นวลพงษ์
3 115035  เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ศุภโรจน์จิรกุล
4 114016  เด็กหญิงธารใส  ทรัพย์วิริยานันท์
5 114017  เด็กหญิงอรจิรา  เครือค าวัง

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
ใบรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563

ความสามารถพิเศษประเภท นำฏศิลป์    มีผู้เข้าสอบจ านวน 5 คน
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ -   นำมสกุล ลงช่ือ
1 114019  เด็กชายณดล  มะค าจ่ัน
2 115037  เด็กหญิงวชิรญาณ์  กมลแสงมณี
3 115032  เด็กชายกฤษณ์  สามสมุทร

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
ใบรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563

ความสามารถพิเศษประเภท ดนตรีสำกล    มีผู้เข้าสอบจ านวน 3 คน
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ -   นำมสกุล ลงช่ือ
1 114014  เด็กหญิงมุนินท์พร  ผาดงยาง
2 114020  เด็กหญิงวรรณกร  รักษาจิตร์
3 114027  เด็กชายนวพรรษ  บุญเซ
4 114008  เด็กหญิงวิชญาดา  ฟักอินทร์
5 114013  เด็กชายกันติทัต  สินธนพิสุทธ์ิ
6 114028  เด็กหญิงวรรณตรีทิพย์  สุวรรณเมฆ

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
ใบรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563

ความสามารถพิเศษประเภท ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม    มีผู้เข้าสอบจ านวน 6 คน
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ -   นำมสกุล ลงช่ือ
1 114005  เด็กหญิงฐานิดา  ระมงคล
2 114006  เด็กหญิงฐานิสา  ระมงคล
3 115033  เด็กหญิงชนากานต์  ชินบุตร
4 114011  เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคช่ืน
5 114012  เด็กชายธนเกียรติ  ทรงศักด์ิ
6 114026  เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์โต
7 114024  เด็กหญิงสุนิศา  พงษ์อ่อน
8 115040  เด็กชายยศกร  บุกสันเทียะ
9 115038  เด็กชายกฤษดา  บูชาพันธ์
10 114029  เด็กชายสุกฤษฎ์ิ  ทองสุข

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
ใบรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563

ความสามารถพิเศษประเภท แฮนด์บอล    มีผู้เข้าสอบจ านวน 10 คน
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ -   นำมสกุล ลงช่ือ
1 114004  เด็กชายสงกรานต์  เท่ียงอ่อน
2 115041  เด็กชายรชต  เจริญศักด์ิ

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
ใบรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563

ความสามารถพิเศษประเภท ว่ำยน  ำ    มีผู้เข้าสอบจ านวน 2 คน
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ -   นำมสกุล ลงช่ือ
1 115031  เด็กชายศราวุธ  จอนสวัสด์ิ
2 115039  เด็กหญิงสาธิตา  ใจปานน้ า
3 114030 เด็กชายแทนคุณ ปรีเปรม

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
ใบรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563

ความสามารถพิเศษประเภท เทควันโด    มีผู้เข้าสอบจ านวน 3 คน
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ -   นำมสกุล ลงช่ือ
1 114001  เด็กชายมุขพล  โกมลสันติจิตต์
2 115034  เด็กชายธีรดนัย  อยู่นุช
3 114015  เด็กชายปรมี  สายสุวรรณ
4 114018  เด็กหญิงพนิดา  โดยประเสริฐ
5 114021  เด็กชายอรรถกร  สุขะปณะ
6 114022  เด็กชายภูริณัฐ  ทองยวน
7 115036  เด็กชายณฐกร  ศิลปดิษฐ
8 114025  เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีคล้าย
9 114023  เด็กชายอริย์ธัช  วัฒนพงศ์วรกุล
10 115042  เด็กชายพงศภัค  พลนามอินทร์

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
ใบรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563
ความสามารถพิเศษประเภท กีฬำบุคคลอ่ืนๆ    มีผู้เข้าสอบจ านวน 10 คน

ทดสอบความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563
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