
   
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เร่ือง    รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

             ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
    ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program) 

___________________________ 
 

  ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑      
ปีการศึกษา  ๒๕๖3  ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program)  ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครจำนวน   
๑17  คน  และกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งคัดเลือกในวันท่ี  29 กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  และ  7  มีนาคม  ๒๕๖3  แล้วนั้น 

  โรงเรียนสงวนหญิ ง  ขอประกาศรายช่ือนักเรียน ท่ี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี”  (English Program)  
จำนวน  ๖0  คน และนักเรียนสอบผ่านสำรอง จำนวน 8 คน โดยมีรายช่ือ ดังนี้ 

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖0  คน 
   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

1 11083 เด็กหญิง ณัฐณิชา จิตพินิจยล ศุภลักษณ์ 
2 11013 เด็กหญิง ฐิติญา จิตรอารีย์รักษ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
3 11081 เด็กหญิง ปัณณธร เลาห์เจริญบัณฑิต ศุภลักษณ์ 
4 11082 เด็กชาย ธนพัทธ ์ อนุกุลวัฒนา ศุภลักษณ์ 
5 11113 เด็กชาย ภูริช เรืองขจร ปรีดาวิทย์ 
6 11057 เด็กชาย ธัญวิวรรธน ์ ชยาวนิช อนุบาลประสาทวิทยา 
7 11099 เด็กหญิง แพรวขวัญ สินธ์ศิริมานะ ศุภลักษณ์ 
8 11103 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ โชคชัย ศุภลักษณ์ 
9 11014 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ศรพรหม สหวิทย์ 

10 11080 เด็กชาย พีรภัทร์ พินิจพานิชย์ ศุภลักษณ์ 
11 11090 เด็กหญิง พิมณัฏฐา นิฏฐิยานนท์ ศุภลักษณ์ 
12 11012 เด็กหญิง ริน เตกะจรินทร์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
13 11072 เด็กชาย พงศกร ชีวาสัจจาสกุล ศุภลักษณ์ 
14 11031 เด็กชาย ภาณุพงศ์ มาลัยกฤษณะชลี ยอแซฟอุปถัมป์อู่ทอง 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖0  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชือ่ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

15 11036 เด็กหญิง วัชรีวรรณ อุ่นทรัพย ์ สหวิทย์ 
16 11020 เด็กหญิง ทอฝัน ปั้นทองคำ ดอนเจดีย์พิทยาคม 
17 11019 เด็กชาย ธนกฤต ธุวนนท์สถาน สุพรรณภูมิ 
18 11050 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ อุดมภักดีพงศ์ อนบุาลสุพรรณบุรี 
19 11067 เด็กหญิง ณิชกานต์ ไกรฤกษ์ไพบูลย ์ ยอแซฟอุปถัมป์อู่ทอง 
20 11033 เด็กหญิง ษิตาพร สารพานิช อนุบาลด่านช้าง 
21 11040 เด็กหญิง กรรณิกา กระจ่างพันธุ ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
22 11016 เด็กชาย วฤทธิ์ มุ่งมั่นดี วดัโบสถ์ 
23 11047 เด็กชาย ปริญภัชร เหล่ียมจินดา สหวิทย์ 
24 11061 เด็กหญิง เขมบุษฎี ตันจริยานนท์ ปรีดาวิทย์ 
25 11065 เด็กหญิง จิดาภา แป้นแจ้ง อนุบาลสุพรรณบุรี 
26 11022 เด็กหญิง ทักษพร วิทยวราวัฒน ์ สุพรรณภูมิ 
27 11021 เด็กหญิง ศรินญาพักตร ์ กล้าหาญ สุพรรณภูมิ 
28 11032 เด็กหญิง ปาณิสรา สินไชย อนุบาลสุพรรณบุรี 
29 11070 เด็กชาย ภูริ เจริญทรัพย์ ศุภลักษณ์ 
30 11096 เด็กชาย ปริวัสน์ เกษียรสินธุ์ ศุภลักษณ์ 
31 11054 เด็กชาย ณดล อ่อนสอาด สหวิทย์ 
32 11078 เด็กหญิง นันท์นภัส สว่างศรี ศุภลักษณ์ 
33 11084 เด็กหญิง นฑิตา กิจกุลโสภณ ศุภลักษณ์ 
34 11101 เด็กหญิง บุญยวีร ์ ไพศาลธนวิเศษ อนุบาลสุพรรณบุรี 
35 11074 เด็กชาย ณฐกร คูหาสะสมทรัพย์ ศุภลักษณ์ 
36 11046 เด็กหญิง สลินา ต้ังแสงสุวรรณ ปรีดาวิทย์ 
37 11052 เด็กหญิง นริดา แซ่ตั้ง สุพรรณภูมิ 
38 11098 เด็กหญิง ปุลินิตา พนาเศรษฐเนตร ศุภลักษณ์ 
39 11001 เด็กหญิง พิมพ์ชนก รัตนธัญญา สหวิทย์ 
40 11053 เด็กชาย วาฤทธิ์ นามอ่อน อนุบาลสุพรรณบุรี 
41 11093 เด็กหญิง ธันยธร สมิทธาพิพัฒน์ ศุภลักษณ์ 
42 11104 เด็กหญิง ณัฐนันท์ รัตนปัญญา เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 
43 11106 เด็กหญิง รุ่งนภา สุพรศิลป์ชัย ศุภลักษณ์ 
44 11063 เด็กหญิง ณัชชา หมอยาดี ปรีดาวิทย์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖0  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

45 11079 เด็กหญิง แพรวพัชร ชินวัชรเศรษฐ ศุภลักษณ์ 
46 11095 เด็กหญิง วนิสา เกษียรสินธุ์ ศุภลักษณ์ 
47 11107 เด็กชาย รัชต์ชานนท์ เจริญทับศรี อนุบาลสุพรรณบุรี 
48 11108 เด็กหญิง บุลพร อานมณี อนุบาลสมเด็จพระวันรัตน ์
49 11027 เด็กหญิง อักษราภัค พรหมสว่างศิลป์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 
50 11045 เด็กหญิง สิรินุช สุวรรณปราโมทย์ เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 
51 11062 เด็กชาย วีรภัทร อุ่นประเสริฐสุข ปรีดาวิทย์ 
52 11087 เด็กหญิง ลภัสรดา จิตต์รัก ศุภลักษณ์ 
53 11029 เด็กหญิง ภัครฐา แสงวิชาญ ยอแซฟอุปถัมป์อู่ทอง 
54 11071 เด็กชาย ณัฐภณ ดาราราช ศุภลักษณ์ 
55 11091 เด็กหญิง ชญานุต มงคลอาบ ศุภลักษณ์ 
56 11086 เด็กหญิง กัญณภัทร รอดสิน ศุภลักษณ์ 
57 11105 เด็กหญิง ศุภานัน ปาลพันธ์ ศุภลักษณ์ 
58 11110 เด็กหญิง ไอรัก คชาชัย ศุภลักษณ์ 
59 11060 เด็กหญิง ศุภักษร ผิวบาง ศุภลักษณ์ 
60 11064 เด็กชาย ปฏิวัติ ลาภใหญ่ สหวิทย์ 

 

2. นักเรียนสอบผ่านตัวสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  8  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

1 11026 เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทร์สว่าง ศุภลักษณ์ 
2 11048 เด็กชาย ธนบดี ศรีไทย สหวิทย์ 
3 11030 เด็กหญิง ปัณณพร บุญกลอย อนุบาลสุพรรณบุรี 
4 11073 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ม่วงงาม ศุภลักษณ์ 
5 11088 เด็กหญิง เมธาวินี ศึกษา ศุภลักษณ์ 
6 11066 เด็กหญิง จุฒามาส ปานแก้ว ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 
7 11089 เด็กหญิง วรีวรรณ์ กิ่งพุทธพงษ ์ ศุภลักษณ์ 
8 11094 เด็กหญิง พิชชากร อ่อนคำ ศุภลักษณ์ 
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ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
 ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว   
ในวันท่ี  11  มีนาคม  ๒๕๖3  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง และบรรลุนิติ
ภาวะแล้วพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร ในวันท่ี  14  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาท่ีกำหนดถือ
ว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนท่ีสอบได้ ในวันท่ี  6  เมษายน  ๒๕63  เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  และโรงเรียนสงวนหญิงจัดจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋า และอุปกรณ์
การเรียน ณ โดมหน้าเสาธง 
  ๒.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  ๑1  มีนาคม  ๒๕63  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ  
(กรณีนักเรียนที่สอบผา่นตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับ
คะแนนเข้ามาแทน) 
  
 

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


