
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เร่ือง    รายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

             ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
    ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program) 

___________________________ 
 

  ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑      
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program)  ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครจ านวน  
๙๔  คน  และก าหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งคัดเลือกในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  และ  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  แล้วน้ัน 
 

  โรงเรียนสงวนหญิงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่   ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ประเภทห้องเรียนพิ เศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี”  (English Program)  จ านวน  
๕๘  คน  โดยมีรายชื่อ ดังน้ี 
   

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวผู้สมัคร  จ านวน  ๕๘  คน 
   

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑ ๑๑๐๐๑ เด็กหญิง พิชชามญชุ ์ อรุณรัตนไพศาล ศุภลักษณ์ 
๒ ๑๑๐๐๒ เด็กหญิง บุณยนุช เขาแก้ว วัดหนองสะเดา 
๓ ๑๑๐๐๖ เด็กหญิง นัทธมน ศรีษะภูมิ สุพรรณภูมิ 
๔ ๑๑๐๐๗ เด็กชาย ปุณณวัจน์ บุญจง สหวิทย์ 
๕ ๑๑๐๐๘ เด็กชาย ปุณณวีร์ บุญจง สหวิทย์ 
๖ ๑๑๐๐๙ เด็กชาย ชินพัฒน์ พุทธรัตน์รักษา สหวิทย์ 
๗ ๑๑๐๑๑ เด็กหญิง พรพิชชา จงรัตนานนท์ ปรีดาวิทย์ 
๘ ๑๑๐๑๔ เด็กชาย กันต์กวี บุญอ าไพไชยกุล ปรีดาวิทย์ 
๙ ๑๑๐๑๕ เด็กหญิง พรชนก เจริญสุข ยอแซฟอุปถัมภ ์อู่ทอง 

๑๐ ๑๑๐๑๖ เด็กชาย ปริญญา โชควารีพร ยอแซฟอุปถัมภ ์อู่ทอง 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวผู้สมัคร  จ านวน  ๕๘  คน  (ต่อ) 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑๑ ๑๑๐๒๔ เด็กหญิง กัณณ์ญาณ์ภา ต้นประทุมวงษ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์อู่ทอง 
๑๒ ๑๑๐๒๕ เด็กชาย ต้นกล้า บ้านพลูหลวง อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๓ ๑๑๐๒๖ เด็กชาย ฌานันท์ อุรุวาทิน สหวิทย์ 
๑๔ ๑๑๐๒๗ เด็กหญิง ณศิตา พินิจไชย สหวิทย์ 
๑๕ ๑๑๐๒๘ เด็กหญิง ณิชศรา ศรีอาจ ศุภลักษณ์ 
๑๖ ๑๑๐๒๙ เด็กหญิง พัทธนันท์ บุญเกิด ศุภลักษณ์ 
๑๗ ๑๑๐๓๐ เด็กหญิง รุ่งทิพย์ สุพรศิลป์ชัย ศุภลักษณ์ 
๑๘ ๑๑๐๓๑ เด็กหญิง พรรณพชร ศรีกุลยนันทน์ ศุภลักษณ์ 
๑๙ ๑๑๐๓๒ เด็กหญิง พิชามญชุ์ บุญเสม ศุภลักษณ์ 
๒๐ ๑๑๐๓๓ เด็กหญิง กิตติกานต์ พูลสวัสด์ิ ศุภลักษณ์ 
๒๑ ๑๑๐๓๔ เด็กหญิง สุตาภัทร วัชรคงศักด์ิ ศุภลักษณ์ 
๒๒ ๑๑๐๓๕ เด็กหญิง ณฐศศิร์ อมรเศรษฐชัย ศุภลักษณ์ 
๒๓ ๑๑๐๓๖ เด็กหญิง พิมพ์พิชชา พรหมพันธุ์ ศุภลักษณ์ 
๒๔ ๑๑๐๓๘ เด็กหญิง ณษมา หงิมห่วง ศุภลักษณ์ 
๒๕ ๑๑๐๓๙ เด็กหญิง พัฒนณียาญ์ ศรีไวพจน์ ศุภลักษณ์ 
๒๖ ๑๑๐๔๐ เด็กหญิง ทักษอร แก้วเมฆ ศุภลักษณ์ 
๒๗ ๑๑๐๔๑ เด็กหญิง ลัลน์ลลิต พินิจพานิชย์ ศุภลักษณ์ 
๒๘ ๑๑๐๔๒ เด็กชาย รัชต์ชานนท์ สุอังคะวาทิน ศุภลักษณ์ 
๒๙ ๑๑๐๔๓ เด็กชาย ฐาปณัฐ ศรีศักดา ศุภลักษณ์ 
๓๐ ๑๑๐๔๔ เด็กชาย ธีร์ ผลจรัญ ศุภลักษณ์ 
๓๑ ๑๑๐๔๕ เด็กชาย พีระศิลป์ กิจสุวรรณรัตน์ ศุภลักษณ์ 
๓๒ ๑๑๐๔๖ เด็กชาย พงศภัค ศรีทองกูล ศุภลักษณ์ 
๓๓ ๑๑๐๔๘ เด็กหญิง ณัฐชยา ทรัพย์สุพรรณ ศุภลักษณ์ 
๓๔ ๑๑๐๔๙ เด็กหญิง นวมลลิ์ อุดมโชคมงคล ศุภลักษณ์ 
๓๕ ๑๑๐๕๐ เด็กหญิง ปวริศา ชมชื่น ศุภลักษณ์ 
๓๖ ๑๑๐๕๑ เด็กชาย ชนน ชาญเดชรัตนะ ศุภลักษณ์ 
๓๗ ๑๑๐๕๒ เด็กชาย ธนันณัฎฐ์ ศรีสัตยเสถียร ศุภลักษณ์ 
๓๘ ๑๑๐๕๓ เด็กชาย ธาม เกิดสงกรานต์ ศุภลักษณ์ 
๓๙ ๑๑๐๕๔ เด็กชาย วรเศรษฐ์ กิ่งพุทธพงษ์ ศุภลักษณ์ 
๔๐ ๑๑๐๕๖ เด็กหญิง พาขวัญ พ่วงชิงงาม อนุบาลสุพรรณบุรี 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวผู้สมัคร  จ านวน  ๕๘  คน  (ต่อ) 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๔๑ ๑๑๐๕๗ เด็กหญิง ศุภิสรา เกตุแก้ว อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๒ ๑๑๐๖๐ เด็กหญิง นพธีรา ทัศนสุวรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๓ ๑๑๐๖๑ เด็กหญิง ปัทมา ประเสริฐสม วิทยาศึกษา 
๔๔ ๑๑๐๖๒ เด็กหญิง กัญณัฏฐ์ ปุณยพัฒน์ ศุภลักษณ์ 
๔๕ ๑๑๐๖๔ เด็กชาย ศุภณัฐ งามเกตุสุข อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๖ ๑๑๐๖๖ เด็กชาย มุกสิกพงษ์ ดาราราช ศุภลักษณ์ 
๔๗ ๑๑๐๖๗ เด็กชาย พุทธิชาต อ่อนละออ ปรีดาวิทย์ 
๔๘ ๑๑๐๖๘ เด็กชาย ภคพล เวทยานนท์ ศุภลักษณ์ 
๔๙ ๑๑๐๗๐ เด็กชาย เมธัส นิมมานนรวงศ์ ปรีดาวิทย์ 
๕๐ ๑๑๐๗๑ เด็กหญิง กัลยรัตน์ ชาวสวน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 
๕๑ ๑๑๐๗๒ เด็กหญิง พิชญาภา นุกูล อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๒ ๑๑๐๗๓ เด็กหญิง มนัสวีร์ วราเอกศิริ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๓ ๑๑๐๘๑ เด็กชาย วีรัช นพรุจจินดา อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๔ ๑๑๐๘๒ เด็กหญิง พรธีรา เก็จมะยูร ปรีดาวิทย์ 
๕๕ ๑๑๐๘๖ เด็กชาย ศิรัช เกษประทุม อนุบาลพรประสาทวิทยา 
๕๖ ๑๑๐๘๗ เด็กหญิง เพ็ญนภา คล้ายชัง เทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ 
๕๗ ๑๑๐๙๓ เด็กหญิง วรัญญา วงศ์สุวรรณ สารสาสน์วิเทศสายไหม 
๕๘ ๑๑๐๙๔ เด็กหญิง เขมิกา ศรีปานวงศ์ สาธิตเกษตร ก าแพงแสน 
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  ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
 ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐   
ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร  ๑  ชั้นล่าง  เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๖.๓๐  น. 
 ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง และบรรลุนิติ
ภาวะแล้วพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    
ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ชั้นบน  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนท่ีไม่มารายงานตัว และมอบตัว 
ตามวัน เวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง  ในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.   
ณ  อาคาร ๒  ห้อง ๒๓๖   
  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
                     (นายประชอบ  หลีนุกูล) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง   


