
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE : Enrichment Program of Science Mathematics 

Technology and Environment) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
 ปีการศึกษา 2563 

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

ตามท่ีประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง  รับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2563        
ได้ก าหนดการสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 23 – 27  กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 

บัดนี้การรับสมัครนักเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ
ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
(SMTE : Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563  เวลา 08.00 – 15.00 น. ตามบัญชี
แนบท้ายนี้   

ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนเข้าสอบอย่างช้า 30 นาที พร้อมน าอุปกรณ์ประกอบการสอบ
ต่าง ๆ เช่น ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ เป็นต้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3   มีนาคม  พ.ศ.   2563 
  
 
 

(นายวุฒิชัย   วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 
 
 

 



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ -   นำมสกลุ ลงชือ่

1 420001    นางสาวปาลกิา  เสอืประเสรฐิ

2 420002    นายณัฐพงศ์  ศรวีลิยั

3 420003    นางสาววรรณนภิา  ทวชีพี

4 420004    นายกฤษณะ  แววน า

5 420005    นางสาวพมิพเ์พชร  อนิส าเภา

6 420006    นายขจรศกัดิ์  สมัฤทธิ์

7 420007    เด็กหญงิณัฐชานันท์  เจรญินเิวศนุกลู

8 420008    นางสาวชาลสิา  ศรเีพ็ชร

9 420009    นางสาวนภัสสร  อามาตยม์ลูตรี

10 420010    นางสาวชตุมิันต์  วริยิบญุญาภวิาทย์

11 420011    นางสาวกนกกาญจน์  นนทรา

12 420012    นางสาวอรสิรา  เหมะทักษิณ

13 420013    เด็กหญงิสพุชิญา  ปลืม้จติ

14 420014    นายปรมนิทร์  จันทรทั์บทอง

15 420015    เด็กหญงิศภุศิรา  เกษรักษ์

16 420016    นายสบืสกลุ  สวุรรณสนัตสิขุ

17 420017    เด็กหญงิชนมต์กิา  พันธเ์ดช

18 420018    นางสาววรีะวรรณ  โพธปัิทมะ

19 420019    นางสาวบณัฑติา  ศริจินิดาพันธ์

20 420020    นางสาวญาตา  คุม้ศริ ิ

21 420021    นางสาวกรรณกิาร์  รัตนพกุ

22 420022    เด็กหญงิสชุญัญา  จันที

23 420023    นางสาวจฑุามาศ  แซต่นั

24 420024    นางสาวบณัฑติา  สตัยธรรมรังษี

25 420025    เด็กหญงิสมุติรา  ฟองหรัิญรัตน์

26 420026    นางสาวปรญิาภัทร  อนิทรท์อง

27 420027    นายเมธวจัน์  อคัรกลุฐติานนท์

28 420028    เด็กหญงิภญิญาพัชร์  วริยิานุภาพ

29 420029    เด็กชายวรภพ  วรพสษิฐ์

30 420030    นางสาวฐติาภรณ์  ศริิ

31 420031    นางสาวอสิสรยิา  บรูณะธรรมสทิธิ์

32 420032    เด็กหญงิพชิญามาศ  อยูรั่กษ์

33 420033    เด็กหญงิรุจรดา  อภรัิกษ์จารุพงศ์

34 420034    นางสาวบณุฑรกิา  ศรเดช

35 420035    นางสาวใบบญุ  ยังคง

โรงเรยีนสตรสีมทุรปรำกำร

ใบรำยชือ่ผูเ้ขำ้สอบประเภท SMTE ม.4 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563

หอ้งสอบที ่1   163

จ ำนวนทีน่ ัง่สอบ 35 ทีน่ ัง่ มผีูเ้ขำ้สอบจ ำนวน 35 คน เวลำทีใ่ชใ้นกำรสอบ 8.30 - 12.00 น.

 พมิพ ์: 22 ก.พ. 2563 เวลา : 11:43:43



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ -   นำมสกลุ ลงชือ่

1 420036    เด็กชายค ารณ  รักเชยีง

2 420037    นางสาววภิาวี  ไผทฉันท์

3 420038    เด็กหญงิไขนภา  ละอองค า

4 420039    เด็กหญงิสภุาพร  กลุธร

5 420040    เด็กชายภวูนัย  บรูณะพล

6 420041    เด็กชายกฤษณธร  สารยิันต์

7 420042    นางสาวจริาภา  เกดิด ารงศลิป์

8 420043    นางสาวปาลดิา  อานันทรั์ตนกลุ

9 420044    นางสาวณชิานันท์  กลมกลอ่ม

10 420045    เด็กหญงิจณสิตา  จันทดษิฐ์

11 420046    นางสาวพรนภสิ  สรุปราช

โรงเรยีนสตรสีมทุรปรำกำร

ใบรำยชือ่ผูเ้ขำ้สอบประเภท SMTE ม.4 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563

หอ้งสอบที ่2   152

จ ำนวนทีน่ ัง่สอบ 35 ทีน่ ัง่ มผีูเ้ขำ้สอบจ ำนวน 11 คน เวลำทีใ่ชใ้นกำรสอบ 8.30 - 12.00 น.

 พมิพ ์: 22 ก.พ. 2563 เวลา : 11:43:43
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