
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

   ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
 ด้านภาษาอังกฤษ”  (Intensive English Program : IEP) 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔      
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ”  (Intensive English Program : IEP)  ก าหนดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  
ของโรงเรียนสงวนหญิง  ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครจ านวน  ๓๕  คน 
 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมั ธยมศึกษาปีที่   ๔          
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ    
ด้านภาษาอังกฤษ”  (Intensive English Program : IEP)  โดยแยกตามแผนการเรียนดังต่อไปน้ี 
 

 ๑.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร  จ านวน  ๑๖  คน 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ ๔๑๐๐๑ เด็กหญิง อภิญญา อึ้งเจริญทรัพย์ 
๒ ๔๑๐๐๒ เด็กหญิง พิมพ์วิภา ทองมา 
๓ ๔๑๐๐๔ นางสาว พรรณพศร ละออเอี่ยม 
๔ ๔๑๐๐๖ นางสาว พิมพ์ชนก ศรีบุญเพ็ง 
๕ ๔๑๐๐๗ เด็กชาย ธีรภัทร ศรีไวพจน์ 
๖ ๔๑๐๑๘ เด็กหญิง ปณิตา ศิวะพรชัย 
๗ ๔๑๐๑๙ เด็กหญิง ปาจรีย์ เทียนงาม 
๘ ๔๑๐๒๓ เด็กหญิง ณัฐชยา อมรจรรยาพันธ์ 
๙ ๔๑๐๒๔ เด็กชาย วริทธิ์ ภาวรวสุ 

๑๐ ๔๑๐๒๕ เด็กชาย ชุติกัลป์ ศรีสมพันธุ์ 
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 ๑.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร  จ านวน  ๑๖  คน  (ต่อ) 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑๑ ๔๑๐๒๖ เด็กหญิง ณัฐวดี อ านวยวัฒนกุล 
๑๒ ๔๑๐๒๗ เด็กหญิง ปวินท์ทิตา หวังบูรพาไพบูลย ์
๑๓ ๔๑๐๒๘ นางสาว ปฑิตตา ชัยกิจอุราใจ 
๑๔ ๔๑๐๒๙ เด็กหญิง ปิยธิดา บัวทอง 
๑๕ ๔๑๐๓๐ นาย ภูรี หมื่นวณิชกูล 
๑๖ ๔๑๐๓๒ นางสาว ชนัญชิดา ปฏิทัศน์ 

 
 

 ๒.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร  จ านวน  ๑๙  คน   

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ ๔๑๐๐๓ เด็กหญิง พรนัชชา โชระเวก 
๒ ๔๑๐๐๕ เด็กหญิง จิดาภา นักฟ้อน 
๓ ๔๑๐๐๘ นาย พงศภัค แก้วเมฆ 
๔ ๔๑๐๐๙ นางสาว ธัญชนก ลอพานิช 
๕ ๔๑๐๑๐ นางสาว ณัชชา มณีอินทร์ 
๖ ๔๑๐๑๑ นางสาว นภสร มณีอินทร์ 
๗ ๔๑๐๑๒ เด็กหญิง พิชชากร ปัชชา 
๘ ๔๑๐๑๓ เด็กหญิง ภลดา เสมอ่วม 
๙ ๔๑๐๑๔ เด็กชาย เกริกกัมปนาท คันธิก 

๑๐ ๔๑๐๑๕ เด็กหญิง ฐิตา แสวงหา 
๑๑ ๔๑๐๑๖ เด็กหญิง ศิรดา คุ้มศรี 
๑๒ ๔๑๐๑๗ เด็กหญิง วิมลสิริ ศิริสมบูรณ์เวช 
๑๓ ๔๑๐๒๐ เด็กหญิง อมินตา เกตุแก้ว 
๑๔ ๔๑๐๒๑ เด็กหญิง ปรดา น้อยนารถ 
๑๕ ๔๑๐๒๒ เด็กหญิง รมิตา แพทองค า 
๑๖ ๔๑๐๓๑ เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา โพธิ์ทอง 
๑๗ ๔๑๐๓๓ นางสาว สุทธินี ศรีทอง 
๑๘ ๔๑๐๓๔ เด็กชาย พงศ์เกียรติ เทียงแสงสว่าง 
๑๙ ๔๑๐๓๕ เด็กชาย ธนกฤต มาลีสุทธิ์ 
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  ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น  
  ๑.  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐   
ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร ๑  ชั้นล่าง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๒.  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  และบรรลุนิติภาวะแล้ว 
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   
ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ชั้นบน  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนท่ีไม่มารายงานตัวและมอบตัว   
ตามวัน  เวลาท่ีก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
 

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


