
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
  เรื่อง  รายช่ือนักเรียนท่ีผ�านการสอบคัดเลือกเข าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป'ท่ี  ๑  ป'การศึกษา ๒๕๖2      
         ประเภทห องเรียนพิเศษ “โครงการห องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร0  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.      
         (โครงการ  SMART CLASS)” 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป$ท่ี  ๑  ประเภท
ห�องเรียนพิเศษ   ป$การศึกษา  ๒๕๖2  “โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร/  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.  
(โครงการ  SMART CLASS)”  ซ่ึงกําหนดรับนักเรียน  ๒  ห�อง  จํานวน  ๖๐ คน  และกําหนดการสอบคัดเลือก  
ในวันท่ี  9  มีนาคม  ๒๕๖2  แล�วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีผ�านการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อชั้นมัธยมศึกษา    
ป$ท่ี  ๑  ป$การศึกษา  ๒๕๖2  ประเภทห�องเรียนพิเศษ  “โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร/ ตามแนวทาง  
สสวท. และ สอวน. (โครงการ  SMART CLASS)”  นักเรียน  ๒  ห�องเรียน  นักเรียนสอบผ�านตัวจริง 
เรียงตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�  จํานวน  ๖๐  คน  และนักเรียนสอบผ�านสํารอง  จํานวน  ๑๖  คน   
โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 ๑. นักเรียนสอบผ�านตัวจริง เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได    จํานวน  ๖๐  คน   

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป'ท่ี ๖ 
จากโรงเรียน 

๑ 12096 เด็กชาย ธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ ปรีดาวิทย/ 
๒ 12110 เด็กหญิง จิรัจฌา พันธุ/พฤกษ/ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓ 12006 เด็กหญิง ณิชาภา แช�มวงษ/ ศุภลักษณ/ 
๔ 12010 เด็กชาย ภัทรพล บุญรอด อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕ 12147 เด็กชาย สิรวุฒ ิ พิทักษ/ชัยณรงค/ ศุภลักษณ/ 
๖ 12109 เด็กหญิง จิดาภา อาจศรี ปรีดาวิทย/ 
๗ 12159 เด็กหญิง กษมา    คุ�มประดิษฐ/ ศุภลักษณ/ 
๘ 12031 เด็กหญิง ณัฐนรี   วังเสาร/ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๙ 12015 เด็กหญิง รัญชิดา อสัมภินพงศ/ ปรีดาวิทย/ 

๑๐ 12074 เด็กหญิง ธัญวรัตน/  ทับพันธุ/ สุพรรณภูมิ 
๑๑ 12155 เด็กหญิง ณฤชล   จงสมจิตร ศุภลักษณ/ 
๑๒ 12011 เด็กหญิง ชุติกาญจน/  ขันฑ/ประภาพกุล สุพรรณภูมิ 

 
 
 



- ๒ – 
๑. นักเรียนสอบผ�านตัวจริง เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๖๐  คน  (ต�อ) 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป'ท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑๓ 12120 เด็กหญิง ญภา เรืองประชา ปรีดาวิทย/ 
๑๔ 12075 เด็กหญิง ญาณิศา  นาคนิยม วัดวังกุ�ม 
๑๕ 12079 เด็กชาย พงศ/ศิริ  หลงสมบุญ ปรีดาวิทย/ 
๑๖ 12043 เด็กหญิง ธันยณัฐต/ ขลังธรรมเนียม  สุพรรณภูมิ 
๑๗ 12102 เด็กหญิง ครองขวัญ ล�วนเนตรเงิน ปรีดาวิทย/ 
๑๘ 12143 เด็กหญิง สุธาดา โฆษะโก อนุบาลยอดไม�งาม 
๑๙ 12148 เด็กหญิง กัญจ/นภัส ผาสุข ศุภลักษณ/ 
๒๐ 12132 เด็กหญิง ณัฐทิตา อินทบุตร ปรีดาวิทย/ 
๒๑ 12092 เด็กหญิง ณัฐณิชา ยิ้มช�อย อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๒ 12122 เด็กหญิง ชลันธร ศรีภุมมา รัตนศึกษา 
๒๓ 12149 เด็กหญิง รวิสรา โค�วอุดมประเสริฐ ศุภลักษณ/ 
๒๔ 12080 เด็กหญิง ปนัสยา  จันทร/เทศ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๕ 12032 เด็กหญิง ชยาภรณ/ นาคยศ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๖ 12101 เด็กหญิง ปายหนาว คุณากรกุล ปรีดาวิทย/ 
๒๗ 12053 เด็กหญิง กีรติกา  ทนุการ สหวิทย/ 
๒๘ 12157 เด็กหญิง พิมพ/นภา   ภมรสุพรวิชิต ศุภลักษณ/ 
๒๙ 12013 เด็กหญิง กมลชนก อัปมะเย อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๐ 12059 เด็กหญิง พลอยพิชชา เฉลิมเตชวงศา อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๑ 12070 เด็กหญิง รมย/ธีรา เนติประมุข ศุภลักษณ/ 
๓๒ 12024 เด็กหญิง มุนินทสินี   รุจจนเวท สุพรรณภูมิ 
๓๓ 12138 เด็กหญิง กนกรดา แหวนทองคํา อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๔ 12081 เด็กหญิง ปวริศา ฉิมวงษ/ แม�พระประจักษ/ 
๓๕ 12055 เด็กหญิง ณภาภัช  ช�อยเชื้อดี ปรีดาวิทย/ 
๓๖ 12169 เด็กชาย นวนนท/    จันทร/วาววาม สหวิทย/ 
๓๗ 12130 เด็กหญิง วรันตรี ทิมใจทัศน/ ปรีดาวิทย/ 
๓๘ 12127 เด็กหญิง ณัฐกมล โรจน/บุญถึง ปรีดาวิทย/ 
๓๙ 12082 เด็กหญิง ธนัชพร  คงเป$ย อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๐ 12107 เด็กหญิง ชนิสรา ศุภรัตน/ อนุบาลสุพรรณบุรี 
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๑. นักเรียนสอบผ�านตัวจริง เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๖๐  คน  (ต�อ) 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป'ท่ี ๖ 
จากโรงเรียน 

๔๑ 12098 เด็กชาย พลวรรธน/ อ�อนละออ ปรีดาวิทย/ 
๔๒ 12161 เด็กหญิง จิราภัทร   กลิ่นธูป สุพรรณภูมิ 
๔๓ 12126 เด็กหญิง สุชัญญา สถาปนพิทักษืกิจ ปรีดาวิทย/ 
๔๔ 12094 เด็กชาย ธีรพันทุ/ ไกรทองอยู� วัดไชยนาราษฎร/ 
๔๕ 12039 เด็กหญิง นัทธ/หทัย  ตันพิรุฬห/ ยอแซฟอุปถัมภ/ อู�ทอง 
๔๖ 12125 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หงวนตัด ศุภลักษณ/ 
๔๗ 12076 เด็กหญิง ปวัณรัตน/  จันทร/สุวรรณ สหวิทย/ 
๔๘ 12004 เด็กหญิง พรรณทิภา   พันธ/ชูชาติ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๙ 12152 เด็กหญิง พัสวี ดวงดาว ศุภลักษณ/ 
๕๐ 12009 เด็กหญิง ศุภิสรา ฟdกอ�อน อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท�าช�าง) 

๕๑ 12029 เด็กหญิง ณัชชา  พิมใจใส สุพรรณภูมิ 
๕๒ 12153 เด็กหญิง พลอยชรัตณ/ เมฆขาว ศุภลักษณ/ 
๕๓ 12072 เด็กหญิง ศาศวัตรา  ศรีเหรา อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๔ 12113 เด็กหญิง ลลิตภัทร จันทร/ดัด ธัญวิทย/ 
๕๕ 12164 เด็กหญิง ศุภรัชตา   คูหาพัฒนกุล อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๖ 12088 เด็กหญิง วรรนิษา  วงษ/ประดิษฐ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๗ 12038 เด็กหญิง กรศิรินทร/  พาเลิศ สุพรรณภูมิ 
๕๘ 12073 เด็กหญิง สิตาภา  ปefนวิเศษ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๙ 12087 เด็กหญิง ภควรัญชญ/  ทองบุญเหลือ เทศบาล4 วัดศรีบัวบาน 
๖๐ 12041 เด็กหญิง ปารมี  อ�วนเจริญ อนุบาลสุพรรณบุรี 
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 ๒. นักเรียนสอบผ�านสํารอง เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๑๖  คน 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป'ท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑ 12083 เด็กหญิง ศุทธินี อินสว�าง อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒ 12154 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เทียนสว�าง ศุภลักษณ/ 
๓ 12077 เด็กหญิง ณันฑวรรณ ศรีคํา วัดวังกุ�ม 
๔ 12137 เด็กหญิง ณัฐพร  แก�วเจริญ สุพรรณภูมิ 
๕ 12142 เด็กหญิง ณัฐวรา พลม่ัน อนุบาลสุพรรณบุรี 
๖ 12177 เด็กหญิง อิสรารัชญ/ บวรสิทธิประชา วัดสามชุก 
๗ 12037 เด็กหญิง พิมพกานต/  เกตยืนยง ปรีดาวิทย/ 
๘ 12045 เด็กหญิง ภาชิน ี ใหญ�พงษ/ อัสสัมชัญคอนแวนต/ ลํานารายณ/ 

๙ 12047 เด็กหญิง พิมพ/ชนก  จันทร/ศิริสกุล อนุบาลเดมิบางนางบวช (วัดท�าช�าง) 

๑๐ 12062 เด็กหญิง อิสราภรณ/  เจนประเสริฐไกร ปรีดาวิทย/ 
๑๑ 12135 เด็กหญิง ชมตะวัน ปุhนนิ่ม สหวิทย/ 
๑๒ 12044 เด็กหญิง จอมขวัญ  บุญแย�ม สุพรรณภูมิ 
๑๓ 12035 เด็กหญิง ภัณฑิรา  ปefนแก�ว สหวิทย/ 
๑๔ 12027 เด็กหญิง เบญจพร ฉัตรมงคลพาณิช สุพรรณภูมิ 
๑๕ 12026 เด็กหญิง ณิชาปวีณ/ ผลภาค อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๖ 12121 เด็กหญิง พุทธรักษา เขาแก�ว วัดหนองสะเดา 

  

 ให นักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล�าวข างต น  
 ๑. นักเรียนสอบผ�านตัวจริง 
  ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันท่ี  ๑3  มีนาคม  ๒๕62   
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค/  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนท่ีไม�มารายงานตัว  ตามวัน เวลาท่ีกําหนด ถือว�าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร�อมผู�ปกครองนักเรียนท่ีแท�จริง  และบรรลุ 
นิติภาวะแล�ว  พร�อมแสดงบัตรประจําตัวผู�สมัคร  ในวันท่ี  16  มีนาคม  ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค/  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนท่ีไม�มามอบตัว  ตามวัน  เวลาท่ีกําหนด 
ถือว�าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู�ปกครองและนักเรียนท่ีสอบได�  ในวันท่ี  16  มีนาคม  ๒๕62  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค/  โรงเรียนสงวนหญิง  และวันท่ี  8  เมษายน  ๒๕62  เวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค/  โรงเรียนสงวนหญิง 
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 ๒. นักเรียนสอบผ�านสํารอง 
  มารายงานตัวพร�อมแสดงบัตรประจําตัวผู�สมัคร  ในวันท่ี  13  มีนาคม  ๒๕62   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค/  โรงเรียนสงวนหญิง  
(กรณีนักเรียนท่ีสอบผ�านตัวจริงไม�มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสํารองตามลําดับคะแนน
เข ามาแทน ในวันท่ี 16 มีนาคม 2562) 
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
                       (นายนิติกรณ/  ฉันท/วงศ/ชนะ) 
                                   ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง   
 


