
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
  เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖3      
         ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.      
         (โครงการ  SMART CLASS)” 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ   ปีการศึกษา  ๒๕๖3  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. 
และ สอวน.  (โครงการ  SMART CLASS)”  ซึ่งกำหนดรับนักเรียน  ๒  ห้อง  จำนวน  ๖๐ คน  และกำหนดการ
สอบคัดเลือก  ในวันท่ี  7  มีนาคม  ๒๕๖3  แล้วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง  
สสวท และ สอวน. (โครงการ  SMART CLASS)” นักเรียน  ๒  ห้องเรียน นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงตามลำดับ
คะแนนท่ีสอบได้ จำนวน ๖๐  คน  และนักเรียนสอบผ่านสำรอง  จำนวน  25  คน โดยมีรายช่ือดังนี้ 

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้   จำนวน  ๖๐  คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

1 12027 เด็กชาย จิรัสย์ แก้วแสง สหวิทย์ 
2 12076 เด็กหญิง กนกกร ยอดศรี อนุบาลสุพรรณบุรี 
3 12121 เด็กหญิง ณัฐณิชา ดวงจันทร์ ศุภลักษณ์ 
4 12055 เด็กหญิง จิรกาญจน์ เทพชำนิ ดอนเจดีย์พิทยาคม 
5 12049 เด็กหญิง พัชรพร จะบัง สหวิทย์ 
6 12124 เด็กหญิง ดุจพราวเดือน นลวชัย ศุภลักษณ์ 
7 12101 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ผลมะไฟ อนุบาลสุพรรณบุรี 
8 12046 เด็กหญิง ขนิษฐา ศรีบรรพต ปรีดาวิทย์ 
9 12075 เด็กหญิง พิชญาภา ดนุไทย ศุภลักษณ์ 

10 12050 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศิลาภักดี สหวิทย์ 
11 12064 เด็กหญิง อชิรญา ศรีวิลัย รัตนศึกษา 
12 12119 เด็กหญิง อลิสา อัศวัฒน์วิไกร ศุภลักษณ์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

13 12091 เด็กชาย รัชกร จันทร์ประสพพร สาธิตฯ กำแพงแสน 
14 12045 เด็กหญิง นภมร อารมณ์สวะ ปรีดาวิทย์ 
15 12048 เด็กหญิง อดิพร จีรติวรา ปรีดาวิทย์ 
16 12012 เด็กหญิง ณรัชต์หทัย เกษมภิญโญสิน สุพรรณภูมิ 
17 12123 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา วรรณสุข ศุภลักษณ์ 
18 12127 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ น่วมศรี ศุภลักษณ์ 
19 12013 เด็กหญิง ณัฐชา กาฬภักดี อนุบาลยอดไม้งาม 
20 12028 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นุชนา ปรีดาวิทย์ 
21 12005 เด็กชาย พีรวีร ์ กิจพิทยาฤทธิ์ สุพรรณภูมิ 
22 12039 เด็กชาย ศักดินนท์ วรรณะ ปรีดาวิทย์ 
23 12003 เด็กหญิง เปรมธีรา ธีระกุลพิศุทธิ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
24 12017 เด็กชาย กิรติ โพธิแดง อนุบาลสุพรรณบุรี 
25 12002 เด็กหญิง ชนานาถ แวงดงบัง อนุบาลสุพรรณบุรี 
26 12136 เด็กหญิง ณิชา ศิริวัฒนากร สหวิทย์ 
27 12034 เด็กหญิง ทิพมน โบราณราษฎร์ สุพรรณภูมิ 
28 12031 เด็กหญิง อรนลิน แป้นทองคำ ปรีดาวิทย์ 
29 12077 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เรืองทอง วัดปู่เจ้า 
30 12063 เด็กหญิง กัลญา คำศิริ อนุบาลสุพรรณบุรี 
31 12014 เด็กหญิง สาริศา ขันธนิยม อนุบาลยอดไม้งาม 
32 12057 เด็กชาย ปัฐน์ วัฒนพงษ ์ อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 
33 12118 เด็กหญิง ประภาภรณ์ สุขสุวรรณ ศุภลักษณ์ 
34 12086 เด็กหญิง ปุณยพัฒน์ รูปขำดี ปรีดาวิทย์ 
35 12071 เด็กหญิง เจ้านาง พงศ์ทวีไชย สหวิทย์ 
36 12129 เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญเกิด อนุบาลสุพรรณบุรี 
37 12036 เด็กชาย พงศ์สิริ ศรีอนันต์ อนุบาลหันคาฯ 
38 12111 เด็กหญิง สุปรารินทร์ จันทรานุตสถิตย์ ศุภลักษณ์ 
39 12021 เด็กหญิง ปุณฑริกา มณีวงษ์ อนุบาลยอดไม้งาม 
40 12030 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ รอดสะอาด สหวิทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ – 
๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนท่ีสอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

41 12069 เด็กหญิง พิมพญา รัตนชาติชัย อนุบาลสุพรรณบุรี 
42 12104 เด็กหญิง วีรดา อ่ำพริ้ง แม่พระประจักษ ์
43 12032 เด็กหญิง ทิพมาศ โบราณราษฎร์ สุพรรณภูมิ 
44 12125 เด็กหญิง จิรชยา ขุนจันทร์ด ี ศุภลักษณ์ 
45 12117 เด็กหญิง สิริภัทร อินทร์ใจเอื้อ ศุภลักษณ์ 
46 12131 เด็กหญิง ธัญญ์ณร ี แย้มอนันต์ชัย สหวิทย์ 
47 12116 เด็กหญิง ภคพร พุทธโอวาท ศุภลักษณ์ 
48 12054 เด็กหญิง รดิธา กรุดเพ็ชร สุพรรณภูมิ 
49 12120 เด็กหญิง กัญญรนิทร ์ นาคะประเสริฐ ศุภลักษณ์ 
50 12066 เด็กหญิง ศิริวรรณ ทัพเกษตร ปรีดาวิทย์ 
51 12103 เด็กหญิง จุฑานมาศก์ ภูมิดิษฐ์ แม่พระประจักษ ์
52 12056 เด็กหญิง กษมา ครื้นน้ำใจ อนุบาลสุพรรณบุรี 
53 12042 เด็กหญิง ปวรวรรณ สุวรรณประทีป อนุบาลสุพรรณบุรี 
54 12051 เด็กหญิง กานต์ธิดา พันธุ์ใย รัตนศึกษา 
55 12080 เด็กหญิง รินรดา โพธิ์ศรีทอง ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 
56 12074 เด็กหญิง กัญญวรา พงษ์พันธุ ์ สุพรรณภูมิ 
57 12112 เด็กหญิง ญาณิศา ศรีวรรณ อนุบาลยอดไม้งาม 
58 12070 เด็กหญิง ชลดา อนันต์วัฒนากุล สหวิทย์ 
59 12035 เด็กหญิง ณิชาภัทร รอดพ่วง อนุบาลสุพรรณบุรี 
60 12122 เด็กหญิง เบญญาภา แซ่อึ้ง ศุภลักษณ์ 
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 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  25  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

๑ 12010 เด็กหญิง ฉันชนก ปางรัสมี อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒ 12133 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พงษ์โพธิ์ชัย ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 
๓ 12038 เด็กหญิง ญาณิศา สกุลเพชรอร่าม อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔ 12008 เด็กหญิง พิชชาภา นาคใหม่ สุพรรณภูมิ 
๕ 12009 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ อวนมินทร ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๖ 12082 เด็กหญิง พรชนก ไทรด้วง อนุบาลสุพรรณบุรี 
๗ 12020 เด็กหญิง นันทมน นาคสุวรรณ เทศบาล 1 ตลาดบางล่ี (พานิชอุทิศ) 
๘ 12041 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี นาเมืองรักษ ์ อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 
๙ 12043 เด็กหญิง วธัญญา ไทยขวัญ อนุบาลสุพรรณบุรี 

๑๐ 12018 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ อ่อนสุวรรณ์ บ้านดอนตาวง 

๑๑ 12068 เด็กชาย ยงยุทธ์ เสมสำราญ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๒ 12105 เด็กหญิง กวิสรา อธิกเจริญชัยกุล แม่พระประจักษ ์
๑๓ 12073 เด็กหญิง สุพิชญา เลิศโกเมนกุล ปรีดาวิทย์ 
๑๔ 12006 เด็กหญิง ภัทรลภา สุวรรณประทีป อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๕ 12023 เด็กชาย ธนทรัพย ์ รักศรีสว่าง อนุบาลสุพรรณบุรี 
16 12100 เด็กหญิง ผ้าฝ้าย หนูน้อย อนุบาลสุพรรณบุรี 
17 12016 เด็กหญิง อนัญชญาน ์ จ่าพันธ์ สุพรรณภูมิ 
18 12001 เด็กหญิง ชฎาพร แพหุ่น อนุบาลสุพรรณบุรี 
19 12007 เด็กหญิง ฐิตารีย์ เทียบสี อนุบาลสุพรรณบุรี 
20 12037 เด็กหญิง นัทชนันทน์ สิริสุธินันท์ สุพรรณภูมิ 
21 12078 เด็กหญิง กุลจิรา จงใจรัก ปรีดาวิทย์ 
22 12132 เด็กหญิง ปนัดดา ประสงค์ผล บ้านบางกุ้ง 
23 12139 เด็กหญิง ฑิตยา อายุโย สุพรรณภูมิ 
24 12025 เด็กหญิง ชุติมา ผิวอ่อน วัดโบสถ์ 
25 12011 เด็กหญิง บวรลักษณ์ แสไพศาล สุพรรณภูมิ 
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ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
  ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันท่ี  
๑1  มีนาคม  ๒๕63  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  และบรรลุ 
นิติภาวะแล้ว  พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  14  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนท่ีสอบได้  ในวนัท่ี  6  เมษายน  ๒๕63  เวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  และโรงเรียนสงวนหญงิจัดจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋า และ
อุปกรณ์การเรียน ณ โดมหน้าเสาธง 
 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  11  มีนาคม  ๒๕63   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ  
(กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับคะแนน
เข้ามาแทน) 
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑0  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
                       (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง   
 


