
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
  เร่ือง  รายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐      
         ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.      
         (โครงการ  SMART CLASS)” 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.  
(โครงการ  SMART CLASS)”  ซึ่งก าหนรรับนักเรียน  ๒  ห้อง  จ านวน  ๖๐ คน  และก าหนรการสอบคัรเลือก  
ในวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  แล้วน้ัน 
 

 โรงเรียนสงวนหญิงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัรเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง  
สสวท . และ สอวน. (โครงการ  SMART CLASS)”  นักเรียน  ๒   ห้ องเรียน  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
เรียงตามล ารับคะแนน  จ านวน  ๖๐  คน  และนักเรียนสอบผ่านเป็นตัวส ารอง  จ านวน  ๒๒  คน  โรยมีรายชื่อ
รังน้ี 
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงล าดับตามคะแนน   จ านวน  ๖๐  คน   

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑ ๑๒๑๐๖ เร็กหญิง เปมิกา อารยวัฒนาพงษ์ สหวิทย์ 
๒ ๑๒๑๖๐ เร็กหญิง ศิรรา สธนพงษ์วัชรี อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓ ๑๒๑๑๘ เร็กหญิง จิณณภัทร เคหสว่างวงศ์ ปรีราวิทย์ 
๔ ๑๒๑๒๕ เร็กหญิง พิมพ์นิภา ยนต์อยู่ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕ ๑๒๐๕๑ เร็กหญิง ลลิรา จิตรบวรวงศ์ เทศบาล ๑ ตลารบางลี่ 
๖ ๑๒๑๐๗ เร็กหญิง อชิตา เกตุแก้ว อนุบาลสุพรรณบุรี 
๗ ๑๒๑๑๓ เร็กหญิง กัญญ์นิษฐา พงษ์พิละ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๘ ๑๒๐๘๕ เร็กชาย ญัฐกฤต ธูปวิโรจน์ อนุบาลวัรป่าเลไลยก์ 
๙ ๑๒๑๕๘ เร็กหญิง ศุภสุตา อุ่นอิน ปรีราวิทย์ 

๑๐ ๑๒๒๒๑ เร็กชาย ปณิธาน วราเอกศิริ ศุภลักษณ์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงล าดับตามคะแนน  จ านวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑๑ ๑๒๑๕๕ เร็กหญิง พิชญาภา แช่มวงษ์ สหวิทย์ 
๑๒ ๑๒๑๕๙ เร็กหญิง กานต์ณพิชญ์ จ าปาเงิน อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๓ ๑๒๐๙๖ เร็กหญิง ปัณฑิตา เล้าศิลป์ไพศาล ปรีราวิทย์ 
๑๔ ๑๒๐๖๘ เร็กหญิง ณัฐกมล วรรณะ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๕ ๑๒๑๒๒ เร็กหญิง พิชญ์สินี ไทยศรี เทศบาล ๑ ตลารบางลี่ 
๑๖ ๑๒๐๔๑ เร็กหญิง พัชชา สุทธิธารสุวรรณ สุพรรณภูมิ 
๑๗ ๑๒๑๒๑ เร็กหญิง ณัฐภา เทียนงาม ศุภลักษณ์ 
๑๘ ๑๒๐๔๒ เร็กหญิง ศรัณยา ศรีโปฎก สุพรรณภูมิ 
๑๙ ๑๒๐๓๖ เร็กหญิง กมลพัชร ท ามา สุพรรณภูมิ 
๒๐ ๑๒๐๘๒ เร็กหญิง สุขวิมล สุริรักษ์ ปรีราวิทย์ 
๒๑ ๑๒๑๗๖ เร็กหญิง อติกานต์ จงประริษฐ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๒ ๑๒๒๐๖ เร็กหญิง เบญญาภา ครองสวัสร์ิกุล อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๓ ๑๒๒๐๕ เร็กหญิง พิมพ์ลภัส ทองรอร อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๔ ๑๒๑๑๕ เร็กหญิง อภิชยา พวงศุภวิวัฒน์ ศุภลักษณ์ 
๒๕ ๑๒๑๑๔ เร็กหญิง กนกพิชญ์ วงษ์เกิร ศุภลักษณ์ 
๒๖ ๑๒๐๐๕ เร็กหญิง กุญช์ภัสส์ รชตพิตรพิบูล สาธิต สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ 
๒๗ ๑๒๒๓๕ เร็กหญิง สิตานัน วิเชียรศรี อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๘ ๑๒๐๗๖ เร็กหญิง วรรณรัชต์ รินทรึก ปรีราวิทย์ 
๒๙ ๑๒๐๑๐ เร็กชาย ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง ปรีราวิทย์ 
๓๐ ๑๒๑๒๓ เร็กหญิง วรัทยา อุ่นอ่อน ศุภลักษณ์ 
๓๑ ๑๒๐๔๓ เร็กหญิง ธวัลรัตน์ ทวีสิงห์ สุพรรณภูมิ 
๓๒ ๑๒๐๑๕ เร็กหญิง ภคนันท์ ศรีจันทร์บาล สุพรรณภูมิ 
๓๓ ๑๒๐๗๙ เร็กหญิง สุพิชชา บริสุทธิ์ ปรีราวิทย์ 
๓๔ ๑๒๒๑๖ เร็กหญิง สิปปกร เทพทอง สหวิทย์ 
๓๕ ๑๒๐๘๖ เร็กหญิง ยลกมล โพธิ์ศรี รอนเจรีย์พิทยาคม 
๓๖ ๑๒๑๘๑ เร็กหญิง ธนิษฐา พรวิศณุกูล ปรีราวิทย์ 
๓๗ ๑๒๑๐๕ เร็กหญิง สุชานรี คล้ายสังข์ สหวิทย์ 
๓๘ ๑๒๐๕๐ เร็กหญิง ฑิฆัมพร สุภาพ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๙ ๑๒๑๔๖ เร็กชาย ศตวรุตย์ ศรีวิไลเจริญ รอนเจรีย์พิทยาคม 
๔๐ ๑๒๑๗๑ เร็กหญิง สุภัสสรา ตู้พิจิตร อนุบาลสุพรรณบุรี 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงล าดับตามคะแนน  จ านวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๔๑ ๑๒๑๗๕ เร็กหญิง กัญญาณัฐ ธาระหาญ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๒ ๑๒๑๙๓ เร็กหญิง อาภัสรา ภูฆัง สหวิทย์ 
๔๓ ๑๒๐๐๑ เร็กหญิง กรวรรณ ราชคฤห์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๔ ๑๒๐๐๖ เร็กหญิง สุนิสา ใจแสน เทศบาล ๑ วัรประตูสาร 
๔๕ ๑๒๑๓๓ เร็กหญิง ภัทราพร ศิลป์ชัย สหวิทย์ 
๔๖ ๑๒๑๐๙ เร็กหญิง กุลปรีญา สิทธิสมบูรณ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๗ ๑๒๑๑๗ เร็กหญิง จรูญจิตต์ พรพิชาอัยยา ศุภลักษณ์ 
๔๘ ๑๒๐๘๐ เร็กหญิง ลลิตภัทร ช่างเกวียนรี ปรีราวิทย์ 
๔๙ ๑๒๑๒๐ เร็กหญิง ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์ ศุภลักษณ์ 
๕๐ ๑๒๑๗๓ เร็กหญิง พิชชาภา สมบุญนาค อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๑ ๑๒๑๒๗ เร็กหญิง วรภร วงศ์วราศัย ศุภลักษณ์ 
๕๒ ๑๒๐๙๔ เร็กหญิง ณัฏฐนันท์ โพธิ์สุวรรณ สหวิทย์ 
๕๓ ๑๒๒๐๔ เร็กหญิง ศุภรรา ภัทรเสน อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๔ ๑๒๐๔๐ เร็กหญิง สุชญา ไพหก สุพรรณภูมิ 
๕๕ ๑๒๑๗๙ เร็กหญิง วชิราธร ช่างท ารี ปรีราวิทย์ 
๕๖ ๑๒๑๖๖ เร็กหญิง สิรินทร์ทิพย์ สังข์วรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๗ ๑๒๐๓๗ เร็กหญิง ธันย์ณภัทร อภิวัฒิธรรม สุพรรณภูมิ 
๕๘ ๑๒๑๓๑ เร็กชาย ญาณวัฒน์ โพธิ์อ าพล ศุภลักษณ์ 
๕๙ ๑๒๑๒๔ เร็กหญิง รภัสสา จีนขจร ศุภลักษณ์ 
๖๐ ๑๒๐๙๓ เร็กหญิง อัญรินทร์ นราประวัติพงศ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
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 ๒. นักเรียนสอบผ่านเป็นตัวส ารอง เรียงล าดับตามคะแนน  จ านวน  ๒๒  คน 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑ ๑๒๒๒๐ เร็กหญิง ฐาปณิกร ศรีวรรณ อนุบาลยอรไม้งาม 
๒ ๑๒๑๑๖ เร็กหญิง ภัทราวรรณ ศาลยาชีวิน ศุภลักษณ์ 
๓ ๑๒๐๖๖ เร็กหญิง จันทวรรณ ชาวนา สฤษริเรช 
๔ ๑๒๒๒๓ เร็กหญิง พิมพ์กานต์ ศรีเพียงจันทร์ สุพรรณภูมิ 

๕ ๑๒๒๔๓ เร็กหญิง พลอยพิชชา โอนอ่อนปภากุล 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตก าแพงแสน 

๖ ๑๒๐๘๙ เร็กหญิง กวิสรา ไตรเมศ ปรีราวิทย์ 
๗ ๑๒๐๗๕ เร็กหญิง ณิชชาวีณ์ สิริราคีภัสร์ มารีวิทย์ 
๘ ๑๒๐๗๒ เร็กหญิง พลอยชมพ ู ตันทเนตนิต สหวิทย์ 
๙ ๑๒๐๕๗ เร็กหญิง ชิรชนก มีสุข อนุบาลสุพรรณบุรี 

๑๐ ๑๒๐๙๘ เร็กหญิง ธัญวรัตม์ แป้นแก้ว สหวิทย์ 
๑๑ ๑๒๐๐๔ เร็กหญิง วรณัน มั่นคง อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๒ ๑๒๐๑๒ เร็กหญิง โศภชา อารีชม สหวิทย์ 
๑๓ ๑๒๐๖๙ เร็กหญิง กัญญาณัฐ ข้องม่วง ปรีราวิทย์ 
๑๔ ๑๒๑๙๔ เร็กหญิง จิราภา หาวิรส อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๕ ๑๒๐๔๘ เร็กหญิง หยกวิจิตร ธนาวัฒนะ สุพรรณภูมิ 
๑๖ ๑๒๐๙๗ เร็กหญิง มนพัทธ์ รัตนจรรยา สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 
๑๗ ๑๒๒๐๒ เร็กหญิง ปิยวรรณ โพธิ์ทอง อนุบาลยอรไม้งาม 
๑๘ ๑๒๐๘๔ เร็กหญิง ปณิตา ต้ังจักรวรานันท์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๙ ๑๒๒๑๙ เร็กหญิง พิมพ์มารา ธรรมโกศล อนุบาลยอรไม้งาม 
๒๐ ๑๒๐๕๕ เร็กหญิง นิพารา อ้นรักรี สุพรรณภูมิ 
๒๑ ๑๒๒๔๐ เร็กหญิง กุลชาพร พุทธจักรศรี ปรีราวิทย์ 
๒๒ ๑๒๑๗๘ เร็กหญิง ภูษณิศา จันทร์วงศ์ ปรีราวิทย์ 
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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  และบรรลุ 
นิติภาวะแล้ว  พร้อมแสรงบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  ในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ชั้นบน  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนท่ีไม่มามอบตัว ตามวัน เวลา      
ท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง  ในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ชั้นบน  โรงเรียนสงวนหญิง 

 

 ๒. นักเรียนสอบผ่านเป็นตัวส ารอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสรงบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร ๑ ชั้นล่าง  โรงเรียนสงวนหญิง (กรณีนักเรียนท่ี 
สอบผ่านตัวจริงไม่มามอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนส ารองตามล าดับคะแนนเข้ามาแทน)  
 

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


