
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
          เรื่อง  รายช่ือนักเรียนท่ีผ�านการสอบคัดเลือกเข าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป'ท่ี  ๔  ป'การศึกษา   
                 ๒๕๖2  ประเภทห องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป1นศูนย3กลางการศึกษา 
                 ในภูมิภาค  (Education Hub)  โปรแกรมนานาชาติ (International  Program : IP) 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป$ท่ี  ๔      
ป$การศึกษา  ๒๕๖2  ประเภทห�องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป0นศูนย2กลางการศึกษาในภูมิภาค  
(Education  Hub)  โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP)  กําหนดรับนักเรียนท่ีจบชั้น
มัธยมศึกษาป$ท่ี  ๓  ป$การศึกษา  ๒๕๖1  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป0นภาษาอังกฤษ (EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิง  ซ่ึงมีนักเรียนมาสมัครจํานวน  ๔4  คน 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีผ�านการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อชั้น
มัธยมศึกษาป$ท่ี  ๔  ป$การศึกษา  ๒๕๖2  ประเภทห�องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป0นศูนย2กลาง
การศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)  โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP)  โดยแยกตาม
แผนการเรียนดังต�อไปนี้ 

 ๑.  นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  แผนการเรียนวิทยาศาสตร3 – คณิตศาสตร3   
เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๑5  คน 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ 41037 นาย พุฒิเมธ สุพรรณ 
๒ 41028 เด็กหญิง พิมพ2พนิต เด�นชัยประดิษฐ2 
๓ 41030 เด็กชาย ธนทัต อุดมสิริคุณ 
๔ 41038 เด็กชาย ธนพัชร2 ชูกระจ�าง 
๕ 41035 นางสาว เกวลิน นิมมานนรวงศ2 
๖ 41008 นางสาว พิชชาภา เพ็งบุบผา 
๗ 41039 นาย จิรศักด์ิ เสมคํา 
๘ 41041 นาย ธงไผท แตงทอง 
๙ 41024 เด็กหญิง ธนารีย2 ต้ังตรงไพโรจน2 

๑๐ 41009 นางสาว พิชชาพิมพ2 แก�ววิชิต 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  แผนการเรียนวิทยาศาสตร3 – คณิตศาสตร3   
เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๑5  คน  (ต�อ) 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑๑ 41034 นางสาว โยษิตา ศรีสุข 
๑๒ 41018 เด็กหญิง พรชนก เพชรสะแก 
๑๓ 41036 เด็กชาย ชยุตม2 เยื้องทิพย2 
๑๔ 41044 นางสาว ศิริกร วารี 
๑๕ 41003 เด็กหญิง ปภาวริญณ2 อรุณรัตนไพศาล 

 

 ๒.  นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   
เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๑5  คน   

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ 41001 เด็กหญิง พรนับพัน ศิลปeไพบูลย2พานิช 
๒ 41012 เด็กหญิง เกวลี ศรีหรั่งไพโรจน2 
๓ 41019 เด็กหญิง ขวัญข�าว พุ�มมะปราง 
๔ 41025 เด็กหญิง พิมณัฐฐา ชนะสงราม 
๕ 41023 เด็กชาย ธนกร เพ่ิมพูน 
๖ 41040 เด็กชาย ภาณุเมศวร2 พรพิชาอัยยา 
๗ 41017 เด็กหญิง พริบพันดาว มุณีจันทร2 
๘ 41006 เด็กหญิง ศิรดา มุขโสภาพันธุ2 
๙ 41013 เด็กชาย ธิปก หิรัญยะวะสิต 

๑๐ 41010 เด็กหญิง พรรณวรินทร2 สุนทรวิริยะสกุล 
๑๑ 41026 เด็กหญิง พีรดา อ้ึงเจริญทรัพย2 
๑๒ 41031 เด็กชาย เสฏฐวุฒ ิ ทองสุข 
13 41015 เด็กชาย วีรภัทร ลอพานิช 
14 41033 นาย สหภูมิ คําพันธุ2 
๑5 41020 เด็กหญิง สุวภัทร ว�องไวพาณิชย2 
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 ๓.  นักเรียนสอบผ�านสํารอง  แผนการเรียนวิทยาศาสตร3 – คณิตศาสตร3  เรียงลําดับตามคะแนน 
ท่ีสอบได   จํานวน  ๑0  คน 
 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ 41002 เด็กหญิง ณัฏฐ2ภาสรณ2 แก�วศรีงาม 
๒ 41007 เด็กหญิง ภัณฑิรา ทองนาค 
๓ 41022 เด็กชาย เจนภพการัณย2 ศรีไวพจน2 
๔ 41011 เด็กหญิง พิมพ2วัสสา อรรถปรีชา 
๕ 41029 เด็กหญิง จิดาภา วิเศษสุข 
๖ 41042 นางสาว พลอยปภัส อ�อนอินทร2 
๗ 41004 เด็กชาย อดิเทพ ไชยลังกา 
๘ 41027 เด็กหญิง มนัชญา จีนด�วง 
๙ 41016 เด็กชาย เดชากุล อุ�นประเสริฐสุข 

๑๐ 41005 เด็กหญิง ชนันธร พันธุ2จบสิงห2 

  4.  นักเรียนสอบผ�านสํารอง  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เรียงลําดับตามคะแนน 
ท่ีสอบได   จํานวน  3  คน 
 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ 41032 เด็กชาย ธันยกร สุริยะพันธุ2พงศ2 
๒ 41021 เด็กหญิง กัลยรักษ2 พิริยธํารงกุล 
๓ 41014 เด็กชาย สรวิชญ2 โพธิ์พันธุ2 

 

ให นักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล�าวข างต น 
 ๑. นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  

  ๑.๑  มารายงานตัวพร�อมแสดงบัตรประจําตัวผู�สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันท่ี   
๑4  มีนาคม  ๒๕62  ณ  ห�องมัลติมีเดีย  อาคาร  11  ชัน้  1  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนท่ีไม�มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาท่ีกําหนด  ถือว�าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร�อมผู�ปกครองนักเรียนท่ีแท�จริง  และบรรลุนิติภาวะ
แล�ว  พร�อมแสดงบัตรประจําตัวผู�สมัคร  ในวันท่ี  17  มีนาคม  ๒๕๖2  เวลา ๐9.00 - ๑๒.๐๐ น.   
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค2  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนท่ีไม�มามอบตัวตามวัน  เวลาท่ีกําหนด   
ถือว�าสละสิทธิ์) 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  (ต�อ) 

  ๑.๓  ประชุมผู�ปกครอง  วันท่ี  9  เมษายน  ๒๕62  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห�องประชุมอาคาร
อเนกประสงค2  โรงเรียนสงวนหญิง 

 ๒. นักเรียนสอบผ�านสํารอง 
  มารายงานตัวพร�อมแสดงบัตรประจําตัวผู�สมัคร  ในวันท่ี  ๑4  มีนาคม  ๒๕62   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห�องมัลติมีเดีย  อาคาร  11  ชั้น  1  โรงเรียนสงวนหญิง   
(กรณีนักเรียนท่ีสอบผ�านตัวจริงไม�มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสํารองตามลําดับคะแนน
เข ามาแทน) 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
                       (นายนิติกรณ2  ฉันท2วงศ2ชนะ) 
                                   ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง   
 
 


