
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เร่ือง  รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
___________________________ 

 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔     
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ประเภท  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งก าหนดรับนักเรียนจ านวน  ๓๐  คน  และก าหนดการสอบคัดเลือกในวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  แล้วน้ัน 
 

 โรงเรียนสงวนหญิ ง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ผ่ านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๓๐  คน  และนักเรียนสอบผ่านส ารอง  จ านวน  ๒๐  คน  โดยมีรายชื่อดังน้ี 
 

 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงล าดับตามคะแนน  จ านวน  ๓๐  คน 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ ๔๒๐๐๖ เด็กหญิง ธัญชนิต ทวีสิงห์ 
๒ ๔๒๐๗๑ เด็กหญิง ฉัตรลดา ท าสุนา 
๓ ๔๒๐๒๓ นางสาว ชัชชญา ต้ังต้นตระกูล 
๔ ๔๒๐๓๘ เด็กหญิง นันท์มนัส ปุณยพัฒน์ 
๕ ๔๒๐๕๕ เด็กหญิง อภิญญา อึ้งเจริญทรัพย์ 
๖ ๔๒๐๐๑ เด็กหญิง นภัสสร พรมสุ่น 
๗ ๔๒๐๖๑ เด็กหญิง อภิชดา ธนภัทรมงคล 
๘ ๔๒๐๐๙ เด็กหญิง วันวิสาข์ ทรัพย์จรูญชัย 
๙ ๔๒๐๓๐ เด็กหญิง พันธิดา สัมมาชีวานันท์ 

๑๐ ๔๒๐๑๖ เด็กหญิง ศุภารมย์ ณ กลองดี 
๑๑ ๔๒๐๕๔ เด็กหญิง พิมพ์วิภา ทองมา 
๑๒ ๔๒๐๐๕ เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ ศิริโสภณาภรณ์ 
๑๓ ๔๒๐๖๖ นางสาว ภัควดี มณีวงษ์ 
๑๔ ๔๒๐๑๘ เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ศรีโมรา 
๑๕ ๔๒๐๑๗ นางสาว จริยวรรณ มีธรรม 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงล าดับตามคะแนน  จ านวน  ๓๐  คน  (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑๖ ๔๒๐๒๙ เด็กหญิง ศุภนุช เอกทักษิณ 
๑๗ ๔๒๐๖๘ เด็กหญิง วิชญา แซ่เล้า 
๑๘ ๔๒๐๔๒ เด็กหญิง ธนพร ศรีบุญเพ็ง 
๑๙ ๔๒๐๑๒ เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ บัวผัน 
๒๐ ๔๒๐๔๙ เด็กหญิง ปทิตตา ชัยกิจอุราใจ 
๒๑ ๔๒๐๐๒ นางสาว ณัฐพร ศาลยาชีวิน 
๒๒ ๔๒๐๔๐ เด็กหญิง จุฑาพร บัวผัน 
๒๓ ๔๒๐๒๖ เด็กหญิง สุณัฐชา พวงศุภวิวัฒน์ 
๒๔ ๔๒๐๔๑ เด็กหญิง ธรรยธร โชติพันธุ์ 
๒๕ ๔๒๐๔๕ เด็กหญิง ศศิธริน นูมหันต์ 
๒๖ ๔๒๐๕๖ เด็กหญิง ศุภลักษณ์ พุ่มพวง 
๒๗ ๔๒๐๒๒ เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีบุญเพ็ง 
๒๘ ๔๒๐๑๕ นางสาว นันทนัช ตะโกพร 
๒๙ ๔๒๐๗๐ นางสาว ภภัสสร รักกิจการ 
๓๐ ๔๒๐๓๗ นางสาว ตฤษณา ข าคง 

 
 

 ๒.  นักเรียนสอบผ่านส ารอง  เรียงล าดับตามคะแนน  จ านวน  ๒๐  คน 
 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ ๔๒๐๔๔ เด็กชาย ยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 
๒ ๔๒๐๕๑ นางสาว ณัฐณิชา ฉันศรี 
๓ ๔๒๐๓๕ เด็กหญิง ลภัสรดา ท าสุนา 
๔ ๔๒๐๓๒ เด็กชาย ธนพล ขุนสังวาลย์ 
๕ ๔๒๐๓๑ เด็กหญิง เมธาพร พลเสน 
๖ ๔๒๐๕๐ เด็กหญิง กานต์รวี ระวิพงษ์ 
๗ ๔๒๐๒๘ นางสาว ชนัญชิดา ดอกกุหลาบ 
๘ ๔๒๐๗๘ เด็กหญิง นันทิชา ธัญญเจริญ 
๙ ๔๒๐๖๗ นางสาว พัณณิตา ชาวห้วยหมาก 

๑๐ ๔๒๐๑๑ นางสาว ปวริศา สง่างาม 
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 ๒.  นักเรียนสอบผ่านส ารอง  เรียงล าดับตามคะแนน  จ านวน  ๒๐  คน  (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑๑ ๔๒๐๑๐ เด็กหญิง ศศิธร วราเอกศิริ 
๑๒ ๔๒๐๗๒ นางสาว ศศิชา น้ าแก้ว 
๑๓ ๔๒๐๔๓ เด็กหญิง ภัทรดา แก้วประสิทธิ์ 
๑๔ ๔๒๐๖๐ นางสาว อรัญญา บัวเขียว 
๑๕ ๔๒๐๑๙ เด็กหญิง สาธินันท์ โพธิ์ศรีทอง 
๑๖ ๔๒๐๕๒ เด็กหญิง กันย์ณัฐญา มารมณ์พันธ์ 
๑๗ ๔๒๐๓๙ เด็กหญิง ปาริษา แซ่ตั้ง 
๑๘ ๔๒๐๑๓ นางสาว กัญชพร สุวรรณพงษ์ 
๑๙ ๔๒๐๒๕ นางสาว รวิษฎา สุขแก้ว 
๒๐ ๔๒๐๒๗ เด็กหญิง ณัชชา หิรัญยะวะสิต 

 

 ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น  
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
  ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐   
ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร ๑  ชั้นล่าง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  และบรรลุ 
นิติภาวะแล้ว  พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ชั้นบน  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนท่ีไม่มามอบตัว ตามวัน เวลา  
ท่ีก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง  วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องคลังทฤษฎี  
อาคาร  ๑๑  (๑๑๑๐๓)  และ  วันที่   ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  หอประชุมอาคาร
อเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
 

 ๒. นักเรียนส ารอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  ในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร ๑ ชั้นล่าง  โรงเรียนสงวนหญิง  (กรณีนักเรียน 
ท่ีสอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนส ารองตามล าดับคะแนนเข้ามาแทน) 
 

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


