
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง    รายช่ือนักเรียนท่ีผ�านการสอบคัดเลือกเข าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป'ท่ี ๑  ป'การศึกษา  ๒๕๖2 

             ประเภทห องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป2น 
    ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program) 

___________________________ 
 

  ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป$ท่ี  ๑      
ป$การศึกษา  ๒๕๖2  ประเภทห�องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป3นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program)  ซ่ึงมีนักเรียนมาสมัครจํานวน  
๑๐๐  คน  และกําหนดการสอบประเมินความรู�ความสามารถด�านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตรK  และวิทยาศาสตรK 
ซ่ึงคัดเลือกในวันท่ี  2 – ๓  มีนาคม  และ  9  มีนาคม  ๒๕๖2  แล�วนั้น 

  โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียน ท่ีผ�านการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อ 
ชั้นมัธยมศึกษา ป$ท่ี  ๑  ป$การศึกษา  ๒๕๖2  ประเภทห�องเรียนพิเศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป3นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี”  (English Program)  
จํานวน  ๖0  คน  โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

 ๑. นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๖0  คน 
   

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป'ท่ี ๖ 
จากโรงเรียน 

๑ 11017 เด็กหญิง ภัคพร เวทยานนทK อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒ 11003 เด็กหญิง พัทยKญดา ศิลปUไพบูลยKพานิช ศุภลักษณK 
๓ 11066 เด็กชาย นรภัทร นิมมานนรวงศK ปรีดาวิทยK 
๔ 11069 เด็กหญิง ณิชาพัชรK หม่ืนสุกแสง สหวิทยK 
๕ 11009 เด็กหญิง พรปวีณK เฮงวัฒนา ศุภลักษณK 
๖ 11047 เด็กหญิง อภิชญา พันธุKพฤกษK ศุภลักษณK 
๗ 11037 เด็กชาย อติรุจ ธาราสิทธิ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๘ 11043 เด็กชาย ณัฐพล เชาวKพร�อม อนุบาลสุพรรณบุรี 
๙ 11049 เด็กหญิง มินนี่ โหล�ว อนุบาลด�านช�าง 

๑๐ 11044 เด็กหญิง อลินสิตา นิธิศนวพัส อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๑ 11035 เด็กหญิง พิมพKลลิล น�าประเสริฐ ศุภลักษณK 
๑๒ 11007 เด็กหญิง ณัชชา อ๊ึงพลาชัย ศุภลักษณK 
๑๓ 11008 เด็กหญิง ตะวันวาด มาลัยเล็ก อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๔ 11010 เด็กหญิง ณัชชา เวชวิฐาน สารสาสนKวิเทศสายไหม 
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๑. นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๖0  คน  (ต�อ) 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป'ท่ี ๖ 
จากโรงเรียน 

๑๕ 11031 เด็กหญิง ปุณยนุช วิริยะประสิทธิ์ ธรรมภิรักษK 
๑๖ 11002 เด็กหญิง วิพัสวี อนันตทิพยเมธี อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๗ 11079 เด็กหญิง ศิริภัสสรK พูลสวัสด์ิ ศุภลักษณK 
๑๘ 11081 เด็กชาย ปeณณพนธK ศรีประมงคK ศุภลักษณK 
๑๙ 11034 เด็กหญิง สุพิชฌายK สุคนธKวารี อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๐ 11040 เด็กหญิง ศิรินธร พ�อค�า ยอแซฟอุปถัมภK อู�ทอง 
๒๑ 11004 เด็กชาย ธนกร อ้ึงเจริญทรัพยK ศุภลักษณK 
๒๒ 11039 เด็กหญิง ศิรภัสสร ปาละกะวงษK ณ อยุธยา ยอแซฟอุปถัมภK อู�ทอง 
๒๓ 11051 เด็กหญิง รุจาภา วิเศษสุข อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๔ 11055 เด็กหญิง จิรัชญา พงษKธัญญการ ศุภลักษณK 
๒๕ 11038 เด็กหญิง อรรวี เนตรสุวรรณK บํารุงรวิวรรณวิทยา 
๒๖ 11064 เด็กชาย วรากร นาคไชยะ สหวิทยK 
๒๗ 11061 เด็กหญิง ปุณนัฏฐา   อารยางกูร ศุภลักษณK 
๒๘ 11036 เด็กหญิง ข�าวขวัญ พุ�มมะปราง อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๙ 11030 เด็กหญิง สุกฤษณKภรณK ช�างเรือนกุล อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๐ 11001 เด็กหญิง ชิรญา มณีอินทรK อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๑ 11012 เด็กชาย พรภูมิ อุ�นวิจิตร ศุภลักษณK 
๓๒ 11089 เด็กหญิง ฐิตารียK บรรจง ศุภลักษณK 
๓๓ 11078 เด็กหญิง พิมพKนารา ธนะประเสริฐกุล ศุภลักษณK 
๓๔ 11022 เด็กหญิง พิมพKชนก ตันติเสถียรชัย อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๕ 11011 เด็กชาย ณภัทร มณีรัตนK ศุภลักษณK 
๓๖ 11025 เด็กหญิง ศุภณิดา สุขธรรมโชติ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๗ 11018 เด็กหญิง จิดาภา วงศKแสงธรรม ศุภลักษณK 
๓๘ 11026 เด็กหญิง ปภิชญา ครองเพชร ยอแซฟอุปถัมภK อู�ทอง 
๓๙ 11029 เด็กหญิง จิดาภา มุขโสภาพันธุK ศุภลักษณK 
๔๐ 11052 เด็กหญิง กวิตา ม�วงอ่ิม อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๑ 11068 เด็กหญิง ธัญพิชชา สมสนิท อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๒ 11013 เด็กชาย กล�ากวี พัฒนะพีระพงศK สหวิทยK 
๔๓ 11023 เด็กหญิง ปุญญวา พันธุKศักด์ิ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๔ 11021 เด็กหญิง นันทKนภัส ประดับมุข อนุบาลสุพรรณบุรี 
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๑. นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๖0  คน  (ต�อ) 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป'ท่ี ๖ 
จากโรงเรียน 

๔๕ 11059 เด็กหญิง นัทธKชนัน สนธิเณร อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๖ 11032 เด็กชาย กฤษพนธK เหียนบุนทด ดอนเจดียKพิทยาคม 
๔๗ 11041 เด็กหญิง ประภัสสร นิลกําจร อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๘ 11075 เด็กชาย ศุภวิชญK จตุรพิธพรพิเศษ ศุภลักษณK 
๔๙ 11077 เด็กหญิง พิมพKระวี ชนะสงคราม ศุภลักษณK 
๕๐ 11082 เด็กชาย ต�นน้ํา ผจญภัย ศุภลักษณK 
๕๑ 11046 เด็กหญิง แคสแซนดร�า นะวาระ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๒ 11092 เด็กชาย ณชพล เอ้ือทยา ศุภลักษณK 
๕๓ 11050 เด็กหญิง นภกมล วัฒนชีวโนปกรณK ดอนเจดียKพิทยาคม 
๕๔ 11058 เด็กหญิง ณภาภัช รัตนKพิชิต สหวิทยK 
๕๕ 11085 เด็กชาย พบธรรม ทรัพยKสุพรรณ ศุภลักษณK 
56 11095 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ จามรสุวรรณ สารสาสนKวิเทศบางบัวทอง 
57 11099 เด็กหญิง กษิรา สมัครวงษK สหวิทยK 
58 11076 เด็กหญิง ศุภกาญจนK หวังทรัพยK ศุภลักษณK 
59 11093 เด็กหญิง เพ็ญภัสสร เฮงธนาพัทธK อนุบาลสุพรรณบุรี 
60 11005 เด็กหญิง พิมพKปุริม แสนธนรักษK อนุบาลสุพรรณบุรี 

 

2. นักเรียนสอบผ�านตัวสํารอง  เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  3  คน 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป'ท่ี ๖ 
จากโรงเรียน 

1 11090 เด็กหญิง ชลิตาภรณK นุ�มดี อนุบาลยอดไม�งาม 
2 11080 เด็กหญิง ณัชชา ศรีธํารงวัชรK ศุภลักษณK 
3 11084 เด็กชาย สมิทธิ์ สุนทร ศุภลักษณK 
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ให นักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล�าวข างต น 
  ๑.  นักเรียนสอบผ�านตัวจริง 
 ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันท่ี  13  มีนาคม  ๒๕๖2   
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงคK  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น. 
(นักเรียนท่ีไม�มารายงานตัว ตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือว�าสละสิทธิ์) 
 ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร�อมผู�ปกครองนักเรียนท่ีแท�จริง และบรรลุนิติ
ภาวะแล�วพร�อมแสดงบัตรประจําตัวผู�สมัคร ในวันท่ี  16  มีนาคม  ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงคK  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนท่ีไม�มามอบตัว ตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือ
ว�าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู�ปกครอง  ในวันท่ี  16  มีนาคม  ๒๕62  เวลา  ๑๓.๐๐ น.   
ณ  อาคาร 2  (ห�อง 236)  และวันท่ี  8  เมษายน  ๒๕62  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห�องประชุมอาคาร
อเนกประสงคK   
 ๒. นักเรียนสอบผ�านสํารอง 
  มารายงานตัวพร�อมแสดงบัตรประจําตัวผู�สมัคร  ในวันท่ี  ๑3  มีนาคม  ๒๕62   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงคK  โรงเรียนสงวนหญิง  
(กรณีนักเรียนท่ีสอบผ�านตัวจริงไม�มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสํารองตามลําดับ
คะแนนเข ามาแทน) 
  
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
                     (นายนิติกรณK  ฉันทKวงศKชนะ) 
                                 ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง   


