
 

 

 

 

                                    
 
        

ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ�” 
เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข%าศึกษาต)อช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี ๑  ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภท ห%องเรียนพิเศษ  (คณิตศาสตร� – วิทยาศาสตร�) 
-------------------------------- 

   ตามท่ีโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ�” ได!ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข!าศึกษาต*อ   
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ ประจําป.การศึกษา  ๒๕๖๒  ประเภทห!องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร�) นั้น บัดนี้ 
โรงเรียนได!ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร!อยแล!ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีผ*านการสอบคัดเลือก 
จํานวน ๑๙ คน ดังบัญชีรายชื่อแนบท!ายประกาศฉบับนี้ และให!นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศฯ รายงานตัว            
ในวันท่ี ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และมอบตัวในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒             
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห!องประชุมบางมด ๒ พร!อมท้ังนําหลักฐานประกอบการมอบตัวดังต*อไปนี้  

๑. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาป.ท่ี ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท*า (ใบ ปพ.๑) หรือประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษา ฉบับจริง พร!อมถ*ายสําเนา ๑ ฉบับ 

๒. ทะเบียนบ!านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู!ปกครอง  ฉบับจริง พร!อมถ*ายสําเนา ๑ ฉบับ 
๓. สูติบัตรของนักเรียน ฉบับจริง พร!อมถ*ายสําเนา ๑ ฉบับ 
๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ!ามี) ฉบับจริง พร!อมถ*ายสําเนา ๑ ฉบับ 
 

หากไม)มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนด จะถือว)าสละสิทธิ์ 
 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๒ มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

 
                                                                                (นางมนัสดากาณฑ� รักษ�พงศ�สถิต) 
                                                     ผู!อํานวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ�” 
 

 
 
 
 
 
 



ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห%องเรียนพิเศษ

 

 
 
เลขประจําตัวผู%สมัคร 

๐๐๑ ด.ช.ศาสตราวุธ

๐๐๒ ด.ญ.ปุณยวีร�
๐๐๓ ด.ญ.สกุลนา
๐๐๔ ด.ช.ธีรภัทร มาลาวงษ�
๐๐๕ ด.ญ.พัฒน�ระพี
๐๐๖ ด.ญ.ชนิษฐา
๐๐๗ ด.ช.ทินภัทร เศษฐา
๐๐๙ ด.ญ.นารีรัตน� ดาทอง
๐๑๐ ด.ญ.ธมนวรรณ
๐๑๑ ด.ช.สุทธชิัย
๐๑๒ ด.ญ.ปาณิสรา
๐๑๓ ด.ญ.ภวิภา
๐๑๕ ด.ช.ธีรศักด์ิ
๐๑๖ ด.ช.พุฒิพงศ�
๐๑๗ ด.ช.ธีรภัทร�
๐๑๘ ด.ช.นครินทร�
๐๑๙ ด.ญ.พรทิตา
๐๒๐ ด.ญ.ศรัญญา หิงไธสง
๐๒๑ ด.ญ.วิลาสินี แซ*เตียว

 

หมายเหตุ : ให!นักเรียนทุกคนท่ีมีรายชื่อข!างต!นมารายงานตัวตาม วัน เวลาและสถานท่ีตามประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห%องเรียนพิเศษ (Smart Program)
รอบท่ี ๑ ป-การศึกษา  ๒๕๖๒  

แผนการเรียน คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล ผลการคัดเลือก

ศาสตราวุธ เกตุประยูร ผ*านการคัดเลือก

ปุณยวีร�  มิตรเจริญ ผ*านการคัดเลือก
สกุลนา ยวงกําเนิด ผ*านการคัดเลือก

ธีรภัทร มาลาวงษ�   ผ*านการคัดเลือก
พัฒน�ระพี  เพ็ญอัมพร ผ*านการคัดเลือก
ชนิษฐา กล!าหาญ ผ*านการคัดเลือก
ทินภัทร เศษฐา   ผ*านการคัดเลือก
นารีรัตน� ดาทอง   ผ*านการคัดเลือก
ธมนวรรณ  ลือพิทักษ� ผ*านการคัดเลือก

สุทธชิัย  เท่ียงธรรม ผ*านการคัดเลือก
ปาณิสรา พนาวุฒิกร ผ*านการคัดเลือก
ภวิภา  แซ*ตั้ง   ผ*านการคัดเลือก
ธีรศักด์ิ  สดใส   ผ*านการคัดเลือก
พุฒิพงศ�  ปNญญาศรีวินิจ ผ*านการคัดเลือก
ธีรภัทร� ชํานาญวุฒิกร ผ*านการคัดเลือก

นครินทร� อักรจักร� ผ*านการคัดเลือก
พรทิตา ด*านสุวรรณ ผ*านการคัดเลือก
ศรัญญา หิงไธสง   ผ*านการคัดเลือก
วิลาสินี แซ*เตียว   ผ*านการคัดเลือก

ให!นักเรียนทุกคนท่ีมีรายชื่อข!างต!นมารายงานตัวตาม วัน เวลาและสถานท่ีตามประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

Smart Program) 

 

ผลการคัดเลือก 

 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 ผ*านการคัดเลือก 
 

ให!นักเรียนทุกคนท่ีมีรายชื่อข!างต!นมารายงานตัวตาม วัน เวลาและสถานท่ีตามประกาศ  



                                         
   

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ�” 
เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข%าศึกษาต)อช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี ๑  ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภท ห%องเรียนพิเศษ  (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) 
-------------------------------- 

   ตามท่ีโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ�” ได!ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข!าศึกษาต*อ   
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑  ประจําป.การศึกษา  ๒๕๖๒ ประเภทห!องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) นั้น บัดนี้ 
โรงเรียนได!ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร!อยแล!ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีผ*านการสอบคัดเลือก 
จํานวน ๓ คน ดังบัญชีรายชื่อแนบท!ายประกาศฉบับนี้ และให!นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศฯ รายงานตัว            
ในวันท่ี ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และมอบตัวในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒                   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห!องประชุมบางมด ๒ พร!อมท้ังนําหลักฐานประกอบการมอบตัวดังต*อไปนี้  

๑. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาป.ท่ี ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท*า (ใบ ปพ.๑) หรือประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษา  ฉบับจริง พร!อมถ*ายสําเนา ๑ ฉบับ 

๒. ทะเบียนบ!านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู!ปกครอง  ฉบับจริง พร!อมถ*ายสําเนา ๑ ฉบับ 
๓. สูติบัตรของนักเรียน ฉบับจริง พร!อมถ*ายสําเนา ๑ ฉบับ 
๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ!ามี) ฉบับจริง พร!อมถ*ายสําเนา ๑ ฉบับ 
 

หากไม)มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนด จะถือว)าสละสิทธิ์ 
 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

 
                                                                                  (นางมนัสดากาณฑ� รักษ�พงศ�สถิต) 
                                                     ผู!อํานวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ�” 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห%องเรียนพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ให!นักเรียนทุกคนท่ีมีรายชื่อข!างต!นมารายงานตัวตาม วัน เวลาและสถานท่ีตามประกาศ

 

 

 

 

 

เลขประจําตัวผู%สมัคร ช่ือ-

๐๐๑ ด.ช.ก!องเกียรติ

๐๐๒ ด.ช.จีระวัฒน�

๐๐๓ ด.ญ.ดวงหทัย

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห%องเรียนพิเศษ (Smart Program)
รอบท่ี ๑ ป-การศึกษา  ๒๕๖๒  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

ให!นักเรียนทุกคนท่ีมีรายชื่อข!างต!นมารายงานตัวตาม วัน เวลาและสถานท่ีตามประกาศ

-นามสกุล  ผลการคัดเลือก

ก!องเกียรติ  โพเทพา ผ*านการคัดเลือก

จีระวัฒน� ดวงอุปะ ผ*านการคัดเลือก

ดวงหทัย  มุกดา ผ*านการคัดเลือก

Smart Program) 

ให!นักเรียนทุกคนท่ีมีรายชื่อข!างต!นมารายงานตัวตาม วัน เวลาและสถานท่ีตามประกาศ  

ผลการคัดเลือก 

ผ*านการคัดเลือก 

ผ*านการคัดเลือก 

ผ*านการคัดเลือก 


