
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวดัระฆัง 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนตามบัญชีรายชื่อส ารองแทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMP) รอบเพิ่มเติม   
----------------------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑                
ได้ประกาศเรียกนักเรียนตามบัญชีรายชื่อส ารองแทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMP) รอบเพิ่มเติม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ด าเนินการรับ 
มอบตัวเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น มีผู้ไม่มามอบตัวตามก าหนด จึงถือว่าสละสิทธิ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMP) จ านวน ๘ คน โรงเรียนสตรี 
วัดระฆังจึงประกาศเรียกนักเรียนตามบัญชีรายชื่อส ารองแทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียน ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMP) จ านวน ๘ คน 
  ส ารองล าดับที่ ๑ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑๕๐๓๑  เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อาชาพิทักษ์วงศ ์
  ส ารองล าดับที่ ๒ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑๕๐๕๒  เด็กหญิงศุภาพิชญ์   กิยะแพทย์ 
  ส ารองล าดับที่ ๓ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑๕๐๒๒  เด็กหญิงศรัณภัสร์   พิทักษ์สารี 
  ส ารองล าดับที่ ๔ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑๕๐๕๑  เด็กหญิงณัฏฐธิดา   อนันตเสนีย์ 
   ส ารองล าดับที่ ๕ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑๕๐๐๕  เด็กหญิงรติมา   เหล่าเขตกิจ 
   ส ารองล าดับที่ ๖ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑๕๐๓๗  เด็กหญิงชนะรัตน ์   มาตรเลี่ยม 
   ส ารองล าดับที่ ๗ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑๕๐๐๖  เด็กหญิงสุภัสสรา   แซ่หลิ่ม 
   ส ารองล าดับที่ ๘ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑๕๐๔๘  เด็กหญิงจุฑารัตน์   มะลิด 
   

โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัว ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
  

 ถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองไม่มารายงานตัวหรือมอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
ในการเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
           

 

            ว่าที่ร้อยตร ี

                                                               (เฉลิมรัฐ  ติ่งอ่วม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวดัระฆัง 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนสตรีวดัระฆัง 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (รอบเพิ่มเติม) 

----------------------------------------------- 
 ตามที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑                
ได้ประกาศเรียกนักเรียนตามบัญชีรายชื่อส ารองแทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program (MEP) รอบเพิ่มเติม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ด าเนินการรับมอบตัว
เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น มีผู้ ไม่มามอบตัวตามก าหนด จึงถือว่าสละสิทธิ์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ จ านวน ๑ คน และภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จ านวน ๑ คน โรงเรียนสตรีวัดระฆังจึงประกาศเรียก
นักเรียนตามบัญชีรายชื่อส ารองแทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียน ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์   จ านวน ๑ คน 
  ส ารองล าดับที่ ๑ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๔๔๐๑๗  เด็กหญิงอุ่นรัก   กิจสงวน 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   จ านวน ๑ คน 
  ส ารองล าดับที่ ๑ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๔๔๐๓๑  เด็กหญิงพัชรพรรณ   อินทรสุวรรณ 
   

โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัว ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
  

 ถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองไม่มารายงานตัวหรือมอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
ในการเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
           

 

            ว่าที่ร้อยตร ี

                                                               (เฉลิมรัฐ  ติ่งอ่วม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวดัระฆัง 
 
 

 


