รายชือ่ ผูส้ มัครความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
รวมทุกประเภทความสามารถ เรียงตามเลขทีส่ มัคร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รหัสนักเรียน

13004
13050
13051
13146
13232
13254
13288
13316
13507
13163
13255
13300
13330
13361
13498
13029
13037
13081
13094
13210
13290
13297
13367
13066
13239
13242
13256
13260
13279

ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียนเดิม
ความสามารถพิเศษ
หมายเหตุ
เด็กหญิงศุรดา
แย้มศรี
วัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทศิ ) ดนตรีไทย ระนาดเอก
เด็กชายณภัทร พฤกษนันท์ วัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทศิ ) ดนตรีไทย กลองแขก
เด็กหญิงศิริวรรณ โตจั่น
วัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทศิ ) ดนตรีไทย ระนาดทุ้ม
เด็กหญิงวิลาสินี หอมกลิ่น ประโคนชัยวิทยา
ดนตรีไทย ขิม
เด็กชายภาคิน
เชยเดช
อนุบาลเพชรบุรี
ดนตรีไทย ระนาดเอก
เด็กหญิงปริณดา ปลั่งเอี่ยม วัดศาลาเขื่อน
ดนตรีไทย ซออู้
เด็กหญิงญาณิศา สายสนิท วัดเทพประชุมนิมิต
ดนตรีไทย ฆ้อง
เด็กหญิงวริศรา ดัดถุยาวัตร บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ดนตรีไทย ฆ้องวงใหญ่ , ฆ้องมอญ
เด็กชายนัทฐพงศ์ เอี่ยมสาอางค์ อรุณประดิษฐ
ดนตรีไทย
เด็กชายปัณณทัต ปัญโญชัย อนุบาลเพชรบุรี
ดนตรีสากล เทเนอร์ แซ็กโซโฟน
เด็กชายสมรรถชัย สุขสบาย วัดดอนไก่เตี้ย
ดนตรีสากล เเซ็กโซโฟน
เด็กหญิงขันธรตน์ เมืองธรรม วังไกลกังวล
ดนตรีสากล คลาริเนต
เด็กชายวสุธร
ฟองสนิท บ้านมะขามโพรง
ดนตรีสากล
เด็กชายเศรษฐพงศ์ พุ่มจิต
บ้านโป่งสลอด
ดนตรีสากล กลองชุด
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เเก้วชิงดวง เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ดนตรีสากล
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญรอด
วัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) ฟ้อนรา
เด็กหญิงกนกอร เวชเพิ่ม
อรุณประดิษฐ
ฟ้อนรา
เด็กหญิงธนารีย์ จันทร์แสง วัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) ฟ้อนรา
เด็กชายจิรายุ
มหาวิจิตร์ เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสฟ้อนรา
เด็กหญิงเพาพะงา คาเทพ
วัดดอนไก่เตี้ย
ฟ้อนรา
เด็กหญิงรุ่งทิวา สุขมี
บ้านหนองขานาง
ฟ้อนรา
เด็กหญิงสุภาวิตา ผึ่งผล
เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสฟ้อนรา
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ไชยวิเศษ อนุบาลเพชรบุรี
ฟ้อนรา
เด็กชายพัสกร
ขาทวี
วัดหนองแก
ฟุตบอล (ช)
เด็กชายรัชชานนท์ มูลนาม
บ้านท่าหัวลบ
ฟุตบอล (ช)
เด็กชายสถาพร เสรีรักษ์
วัดดอนไก่เตี้ย
ฟุตบอล (ช)
เด็กชายกิติภูมิ
หลักสี
วัดดอนไก่เตี้ย
ฟุตบอล (ช)
เด็กชายนรวีร์
ปลีคงธุ
สมถวิลหัวหิน
ฟุตบอล (ช)
เด็กชายกฤษกร เมษะมัต
ราษฏร์วิทยา
ฟุตบอล (ช)

รายชือ่ ผูส้ มัครความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
รวมทุกประเภทความสามารถ เรียงตามเลขทีส่ มัคร
ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

รหัสนักเรียน

13340
13347
13446
13566
13150
13174
13264
13349
13370
13483
13511
13008
13170
13277
13514
13540
13230
13191
13223
13052
13359
13396
13073

ชื่อ - นามสกุล
เด็กชายสุคิริน
รุ่งโรจน์
เด็กชายศุภวิชญ์ นามเสนา
เด็กชายสิรวิชญ์ อมศิริ
เด็กชายราเมศ
อยู่สุข
เด็กหญิงภาษิตา บุตรน้อย
เด็กหญิงกมลพรรณ เอี่ยมสิริ
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วันเพ็ญ
เด็กหญิงอนิศรา สีชัยภูมิ
เด็กหญิงกมลชนก ทองปล้อง
เด็กหญิงวิภาภัทร ขุนเจริญ
เด็กหญิงจิรนันท์ สารเห็ด
เด็กหญิงบุณณดา เจริญสิน
เด็กชายถิรเดช
บัณฑิตานุกูล
เด็กหญิงสัตตบงกช มณีเลิศ
เด็กชายสรธร
เอี่ยมสะอาด
เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมฉลอง
เด็กชายรัฐภูมิ
สมงาม
เด็กชายชัยวัฒน์ นิ่มปรางค์
เด็กชายธนเวช
แย้มนิล
เด็กหญิงรวินท์นิภา ลาทะแย
เด็กหญิงวรัญชิตา ขาเพชร
เด็กหญิงปาริชาต วิกิตขากี
เด็กหญิงสุธีกานต์ อาจขาว

โรงเรียนเดิม
เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ราษฎร์วิทยา
อนุบาลเพชรบุรี
บ้านท่าไม้รวก
บ้านโป่งสลอด
บ้านท่าหัวลบ

ความสามารถพิเศษ
ฟุตบอล (ช)
ฟุตบอล (ช)
ฟุตบอล (ช)
ฟุตบอล (ช)
วอลเลย์บอล (ญ)
วอลเลย์บอล (ญ)
เทศบาล1บ้านชะอา(ชะอาวิทยาคาร)วอลเลย์บอล (ญ)
บ้านโป่งสลอด
วอลเลย์บอล (ญ)
บ้านโป่งสลอด
วอลเลย์บอล (ญ)
บ้านสามเรือน
วอลเลย์บอล (ญ)
บ้านหนองโรง
วอลเลย์บอล (ญ)
อนุบาลเพชรบุรี
วาดภาพ
สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วาดภาพ
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
วาดภาพ
เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสวาดภาพ
วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์
วาดภาพ
เทศบาล3(ชุมชนวัดจันทราวาส) อื่นๆ กรีฑา
อนุบาลเพชรบุรี
อื่นๆ เทควันโด
ราษฏร์วิทยา
อื่นๆ เทควันโด
บ้านในดง
อื่นๆ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
วัดหนองเเก
อื่นๆ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
เทศบาล1วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์) อื่นๆ ร้องเพลงประสานเสียง
วัดดอนไก่เตี้ย
อื่นๆ สวดมนต์แปล

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใช้จักร เวลา 08.00 - 08.30 น. พร้อมบัตรประจาตัวผูส้ มัคร
2. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเตรียมเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ พร้อมทดสอบ
3. หากนักเรียนไม่มารายงานตัวทดสอบความสามารถพิเศษ ถือว่าสละสิทธิ์

