
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
       เรื่อง  รายช่ือนักเรียนท่ีผ�านการสอบคัดเลือกเข าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป'ท่ี  ๔  ป'การศึกษา  ๒๕๖2 
               โครงการห องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร.  คณิตศาสตร.  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล อม  (SMTE) 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป$ท่ี  ๔     
ป$การศึกษา  ๒๕๖2  ประเภท  โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร.  คณิตศาสตร.  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม  
ซ่ึงกําหนดรับนักเรียนจํานวน  ๓๐  คน  และกําหนดการสอบคัดเลือกในวันท่ี  ๑0  มีนาคม  ๒๕๖2  แล�วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียน ท่ีผ�านการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อ 
ชั้นมัธยมศึกษาป$ท่ี  ๔  ป$การศึกษา  ๒๕๖2  โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร.  คณิตศาสตร.  เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล�อม  จํานวน  ๓๐  คน  และนักเรียนสอบผ�านสํารอง  จํานวน  ๑๐  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

 ๑.  นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๓๐  คน 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ 42061 นาย อธิป>ญญ. เทพทอง 
๒ 42006 นางสาว รุจิรัตน. จรูญศิริ 
๓ 42051 นางสาว จิรัชญา แสนเรืองเดช 
๔ 42049 นางสาว วรินทร.ยาภัส ธีระรัตนเวช 
๕ 42026 นางสาว พิชาพร ทรัพย.สวนแตง 
๖ 42032 นางสาว วราลี อุ�นรัศมีวงศ. 
๗ 42025 นางสาว วรัญญา ทุมเชียงลํา 
๘ 42016 นาย ณัฐชา ช�างผาสุข 
๙ 42015 นาย ชุติชัย กิจสุวรรณรัตน. 

๑๐ 42002 เด็กหญิง พิชชาพร เอียดชูทอง 
๑๑ 42012 นางสาว จิรัชยา ยอดแก�ว 
๑๒ 42001 นางสาว ปารณีย. อรุณเกล�า 
๑๓ 42010 เด็กหญิง จีรารัตน. ลมไธสง 
๑๔ 42044 เด็กชาย ปฐว ี คุณาโรตม. 
๑๕ 42070 นางสาว สิรินภา ศรีแตงสุก 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ�านตัวจริง  เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได     จํานวน  ๓๐  คน  (ต�อ) 
 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑๖ 42014 เด็กหญิง พรพิศุทธิ์ ป>ญญาเลิศ 
๑๗ 42038 นางสาว ปQยธิดา นพนอบธนายุ 
๑๘ 42104 เด็กหญิง ธีรธิดา ลมูลศิลปR 
๑๙ 42020 เด็กหญิง พิชญ.สินี จันทร 
๒๐ 42045 เด็กหญิง โศรดาพร แท�นแคร� 
๒๑ 42083 นางสาว พู�ชมพู จันทร 
๒๒ 42029 นางสาว ธัญลักษณ. อยู�ถ่ิน 
๒๓ 42059 เด็กหญิง ฐิตวันต. นุสโต 
๒๔ 42052 นางสาว ญภา วังกรานต. 
๒๕ 42003 นางสาว จิราภัค พูลกําลัง 
๒๖ 42062 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เลี้ยวไพบูลย. 
๒๗ 42063 เด็กหญิง ณิชาลัย ศรีหสุทธ. 
๒๘ 42107 นางสาว ฐิดาพร ศรีเพียงจันทร. 
๒๙ 42042 เด็กหญิง มณฑกาญจน. ไล�ฉิม 
๓๐ 42054 นางสาว นิชาภัทร ศรีธรรมรัชต. 

 
 

 ๒.  นักเรียนสอบผ�านสํารอง  เรียงลําดับตามคะแนนท่ีสอบได   จํานวน  ๑๐  คน 
 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ผู สมัคร 
ช่ือ – นามสกุล 

๑ 42023 นาย ธนภัทร ล้ําเลิศ 
๒ 42039 นางสาว สลารัตน. เชยชม 
๓ 42064 นางสาว ปวรรัตน. แก�วลา 
๔ 42060 เด็กหญิง สุชานรี พรธานิศกุล 
๕ 42008 นางสาว อชิรญา จันทร.ขํา 
๖ 42022 เด็กหญิง พรชนัน สุนพคุณศรี 
๗ 42053 นางสาว ประชาภรณ. เพ็ชรรัตน. 
๘ 42019 เด็กหญิง ภัคจิรา มิตรสัมพันธ. 
๙ 42041 นางสาว พิพม.มาดา ทองประศรี 

๑๐ 42058 เด็กหญิง ฐิติชญา ชาวเมืองกรุง 
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 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  และบรรลุ 
นิติภาวะแล�ว  พร�อมแสดงบัตรประจําตัวผู�สมัคร  ในวันท่ี  17  มีนาคม  ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค.  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนท่ีไม�มามอบตัว  ตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือว�า
สละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู�ปกครอง  วันท่ี  17  มีนาคม  ๒๕62  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห�องโครงการ
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร.ฯ  อาคาร  ๑๑  (๑๑๑๐๓)  และวันท่ี  9  เมษายน  ๒๕62  เวลา  ๐๘.๓๐ น.   
ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค.  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 
 
 
 
                       (นายนิติกรณ.  ฉันท.วงศ.ชนะ) 
                                  ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง   
 


