
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร
1 12001 เด็กหญิง ชฎาพร แพหุ่น
2 12002 เด็กหญิง ชนานาถ แวงดงบัง
3 12003 เด็กหญิง เปรมธีรา ธีระกุลพิศุทธ์ิ
4 12004 เด็กชาย ธนกฤต ผาติบัณฑิต
5 12005 เด็กชาย พีรวีร์ กิจพิทยาฤทธ์ิ
6 12006 เด็กหญิง ภัทรลภา สุวรรณประทีป
7 12007 เด็กหญิง ฐิตารีย์ เทียบสี
8 12008 เด็กหญิง พิชชาภา นาคใหม่
9 12009 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ อวนมินทร์

10 12010 เด็กหญิง ฉันชนก ปางรัสมี
11 12011 เด็กหญิง บวรลักษณ์ แสไพศาล
12 12012 เด็กหญิง ณรัชต์หทัย เกษมภิญโญสิน
13 12013 เด็กหญิง ณัฐชา กาฬภักดี
14 12014 เด็กหญิง สาริศา ขันธนิยม
15 12015 เด็กหญิง อัครชา ภมรบุตร
16 12016 เด็กหญิง อนัญชญาน์ จ่าพันธ์
17 12017 เด็กชาย กิรติ โพธิแดง
18 12018 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ อ่อนสุวรรณ์
19 12019 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ธูปบูชา
20 12020 เด็กหญิง นันทมน นาคสุวรรณ
21 12021 เด็กหญิง ปุณฑริกา มณีวงษ์
22 12022 เด็กชาย จักรกฤษณ์ อัฎฎาลกะสิริ
23 12023 เด็กชาย ธนทรัพย์ รักศรีสว่าง
24 12024 เด็กหญิง ริน เตกะจรินทร์
25 12025 เด็กหญิง ชุติมา ผิวอ่อน
26 12026 เด็กหญิง ฐิติญา จิตรอารีย์รักษ์
27 12027 เด็กชาย จิรัสย์ แก้วแสง
28 12028 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นุชนา
29 12029 เด็กชาย วฤทธ์ิ มุ่งม่ันดี
30 12030 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ รอดสะอาด
31 12031 เด็กหญิง อรนลิน แป้นทองค า
32 12032 เด็กหญิง ทิพมาศ โบราณราษฎร์
33 12033 เด็กหญิง กานต์ทิตา แสงไชยศรี
34 12034 เด็กหญิง ทิพมน โบราณราษฎร์
35 12035 เด็กหญิง ณิชาภัทร รอดพ่วง

โรงเรียนสงวนหญิง
รำยช่ือนักเรียนเข้ำสอบเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563

โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์  ตำมแนวทำง  สสวท.  และ  สอวน.  (SMART CLASS)
วันท่ี  7  มีนำคม  2563  เวลำ  09.00 - 14.30 น.

ห้องสอบท่ี 1  สอบห้อง  822  อำคำร  8
ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร
36 12036 เด็กชาย พงศ์สิริ ศรีอนันต์
37 12037 เด็กหญิง นัทชนันทน์ สิริสุธินันท์
38 12038 เด็กหญิง ญาณิศา สกุลเพชรอร่าม
39 12039 เด็กชาย ศักดินนท์ วรรณะ
40 12040 เด็กหญิง ทอฝัน ป้ันทองค า
41 12041 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี นาเมืองรักษ์
42 12042 เด็กหญิง ปวรวรรณ สุวรรณประทีป
43 12043 เด็กหญิง วธัญญา ไทยขวัญ
44 12044 เด็กหญิง ณัฐนิช อานมณี
45 12045 เด็กหญิง นภมร อารมณ์สวะ
46 12046 เด็กหญิง ขนิษฐา ศรีบรรพต
47 12047 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทรงศรี
48 12048 เด็กหญิง อดิพร จีรติวรา
49 12049 เด็กหญิง พัชรพร จะบัง
50 12050 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศิลาภักดี
51 12051 เด็กหญิง กานต์ธิดา พันธ์ุใย
52 12052 เด็กหญิง ภรวีร์ หุ่นประกอบกิจ
53 12053 เด็กหญิง ชมพิชชา วิชญาวิโรจน์กิจ
54 12054 เด็กหญิง รดิธา กรุดเพ็ชร
55 12055 เด็กหญิง จิรกาญจน์ เทพช านิ
56 12056 เด็กหญิง กษมา คร้ืนน้ าใจ
57 12057 เด็กชาย ปัฐน์ วัฒนพงษ์
58 12058 เด็กหญิง ปัณณพร บุญกลอย
59 12059 เด็กชาย ภาณุพงศ์ มาลัยกฤษณะชลี
60 12060 เด็กหญิง รพีพร แดงแตง
61 12061 เด็กหญิง ปาณิสรา สินไชย
62 12062 เด็กหญิง อักษราภัค พรหมสว่างศิลป์
63 12063 เด็กหญิง กัลญา ค าศิริ
64 12064 เด็กหญิง อชิรญา ศรีวิลัย
65 12065 เด็กหญิง ษิตาพร สารพานิช
66 12066 เด็กหญิง ศิริวรรณ ทัพเกษตร
67 12067 เด็กหญิง วัชรีวรรณ อุ่นทรัพย์
68 12068 เด็กชาย ยงยุทธ์ เสมส าราญ
69 12069 เด็กหญิง พิมพญา รัตนชาติชัย
70 12070 เด็กหญิง ชลดา อนันต์วัฒนากุล

วันท่ี  7  มีนำคม  2563  เวลำ  09.00 - 14.30 น.

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนเข้ำสอบเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563
โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์  ตำมแนวทำง  สสวท.  และ  สอวน.  (SMART CLASS)

ห้องสอบท่ี  2  สอบห้อง  823  อำคำร  8

โรงเรียนสงวนหญิง



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร
71 12071 เด็กหญิง เจ้านาง พงศ์ทวีไชย
72 12072 เด็กหญิง สุชานันท์ สัจจะวงษ์รัตน์
73 12073 เด็กหญิง สุพิชญา เลิศโกเมนกุล
74 12074 เด็กหญิง กัญญวรา พงษ์พันธ์ุ
75 12075 เด็กหญิง พิชญาภา ดนุไทย
76 12076 เด็กหญิง กนกกร ยอดศรี
77 12077 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เรืองทอง
78 12078 เด็กหญิง กุลจิรา จงใจรัก
79 12079 เด็กหญิง ศุภาณัน ม่ันคง
80 12080 เด็กหญิง รินรดา โพธ์ิศรีทอง
81 12081 เด็กหญิง รพีพรรณ สุขประเสริฐ
82 12082 เด็กหญิง พรชนก ไทรด้วง
83 12083 เด็กหญิง สลินา ต้ังแสงสุวรรณ
84 12084 เด็กชาย ปริญภัชร เหล่ียมจินดา
85 12085 เด็กชาย ธนบดี ศรีไทย
86 12086 เด็กหญิง ปุณยพัฒน์ รูปข าดี
87 12087 เด็กหญิง สิรินุช สุวรรณปราโมทย์
88 12088 เด็กหญิง ณัฐณิชา รักษ์กาญจนานนท์
89 12089 เด็กหญิง จิรัชยา เสวกจินดา
90 12090 เด็กหญิง ณฐิตา นูมหันต์
91 12091 เด็กชาย รัชกร จันทร์ประสพพร
92 12092 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ อุดมภักดีพงศ์
93 12093 เด็กหญิง นริดา แซ่ต้ัง
94 12094 เด็กชาย วาฤทธ์ิ นามอ่อน
95 12095 เด็กชาย พลพิสิษฐ์ เกษตรรัตนชัย
96 12096 เด็กหญิง สุวิมล เพียรสุขสันติ
97 12097 เด็กหญิง น้ าผ้ึง สุดฉาย
98 12098 เด็กชาย ธัญวิวรรธน์ ชยาวนิช
99 12099 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีพยัคฆ์

100 12100 เด็กหญิง ผ้าฝ้าย หนูน้อย
101 12101 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ผลมะไฟ
102 12102 เด็กหญิง เขมบุษฎี ตันจริยานนท์
103 12103 เด็กหญิง จุฑานมาศก์ ภูมิดิษฐ์
104 12104 เด็กหญิง วีรดา อ่ าพร้ิง
105 12105 เด็กหญิง กวิสรา อธิกเจริญชัยกุล

ช่ือ - นำมสกุล

วันท่ี  7  มีนำคม  2563  เวลำ  09.00 - 14.30 น.
โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์  ตำมแนวทำง  สสวท.  และ  สอวน.  (SMART CLASS)

ห้องสอบท่ี  3  สอบห้อง  824  อำคำร  8

โรงเรียนสงวนหญิง
รำยช่ือนักเรียนเข้ำสอบเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร
106 12106 เด็กหญิง พุทธชาด วงศ์น้ าค า
107 12107 เด็กหญิง จิดาภา แป้นแจ้ง
108 12108 เด็กหญิง จุฒามาศ ปานแก้ว
109 12109 เด็กหญิง ณิชากานต์ ไกรฤกษ์ไพบูลย์
110 12110 เด็กหญิง ณัฐชนันท์ เขียวหวาน
111 12111 เด็กหญิง สุปรารินทร์ จันทรานุตสถิตย์
112 12112 เด็กหญิง ญาณิศา ศรีวรรณ
113 12113 เด็กหญิง ปัณณธร เลาห์เจริญบัณฑิต
114 12114 เด็กหญิง ณัฐณิชา จิตพินิจยล
115 12115 เด็กหญิง อภิรดา พันธ์ุเรือง
116 12116 เด็กหญิง ภคพร พุทธโอวาท
117 12117 เด็กหญิง สิริภัทร อินทร์ใจเอ้ือ
118 12118 เด็กหญิง ประภาภรณ์ สุขสุวรรณ
119 12119 เด็กหญิง อลิสา อัศวัฒน์วิไกร
120 12120 เด็กหญิง กัญญรินทร์ นาคะประเสริฐ
121 12121 เด็กหญิง ณัฐณิชา ดวงจันทร์
122 12122 เด็กหญิง เบญญาภา แซ่อ้ึง
123 12123 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา วรรณสุข
124 12124 เด็กหญิง ดุจพราวเดือน นลวชัย
125 12125 เด็กหญิง จิรชยา ขุนจันทร์ดี
126 12126 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทะโสม
127 12127 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ น่วมศรี
128 12128 เด็กหญิง วนิสา เกษียรสินธ์ุ
129 12129 เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญเกิด
130 12130 เด็กหญิง ปัทมาพร พวงสมบัติ
131 12131 เด็กหญิง ธัญญ์ณรี แย้มอนันต์ชัย
132 12132 เด็กหญิง ปนัดดา ประสงค์ผล
133 12133 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พงษ์โพธ์ิชัย
134 12134 เด็กหญิง ธนัชภร ชุ่มอ่วม
135 12135 เด็กหญิง จริญญา สุทธิพิณฑะ
136 12136 เด็กหญิง ณิชา ศิริวัฒนากร
137 12137 เด็กชาย ธนพัทธ์ อนุกูลวัฒนา
138 12138 เด็กชาย ภูริช เรืองขจร
139 12139 เด็กหญิง ฑิตยา อายุโย
140 12140 เด็กหญิง ศศิภา ช่างกลึง

ห้องสอบท่ี  4  สอบห้อง  825  อำคำร  8

โรงเรียนสงวนหญิง
รำยช่ือนักเรียนเข้ำสอบเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563

โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์  ตำมแนวทำง  สสวท.  และ  สอวน.  (SMART CLASS)

ช่ือ - นำมสกุล

วันท่ี  7  มีนำคม  2563  เวลำ  09.00 - 14.30 น.




