
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
       เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
               โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SMTE) 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   
ปีการศึกษา  ๒๕๖3  ประเภท  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  
ซึ่งกำหนดรับนักเรียนจำนวน  ๓๐  คน  และกำหนดการสอบคัดเลือกในวันท่ี  8  มนีาคม  ๒๕๖3  แล้วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิ ง  ขอประกาศรายช่ือนักเรียน ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม  จำนวน  ๓๐  คน  และนักเรียนสอบผ่านสำรอง  จำนวน  ๑2  คน  โดยมีรายช่ือดังนี้ 

 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๓๐  คน 

ลำดับ
ท่ี 

เลขประจำตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จากโรงเรียน 
1 43060 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ยนต์อยู่ สงวนหญิง 
2 43059 นาย ธีร์ ผลจรัญ สงวนหญิง 
3 43024 นางสาว ปัณฑิตา   เล้าศิลป์ไพศาล สงวนหญิง 
4 43056 เด็กหญิง อชิตา เกตุแก้ว สงวนหญิง 
5 43058 เด็กหญิง ณัฐภา เทียนงาม สงวนหญิง 
6 43033 นางสาว ศิรินนภัส แต้ธันยพงศ์ สงวนหญิง 
7 43003 นางสาว จิณณภัทร เคหสว่างวงศ์ สงวนหญิง 
8 43016 เด็กชาย ศตวรุตย์ ศรีวิไลเจริญ สงวนหญิง 
9 43037 เด็กหญิง พิชญ์สินี ไทยศรี สงวนหญิง 

10 43044 นางสาว สุนิสา ใจแสน สงวนหญิง 
11 43055 เด็กหญิง ศุภรดา ภัทรเสน สงวนหญิง 
12 43031 นาย ณัฐกฤต ธูปวิโรจน์ สงวนหญิง 
13 43015 เด็กหญิง วรรณรัชต์ รินทรึก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
14 43054 เด็กหญิง ธนิษฐา พรวิศณุกูล สงวนหญิง 
15 43032 นางสาว กานต์ณพิชญ์ จำปาเงิน สงวนหญิง 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้    จำนวน  ๓๐  คน  (ต่อ) 
 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

16 43010 นางสาว ยลกมล โพธิ์ศรี สงวนหญิง 
17 43022 เด็กหญิง ลลิดา จิตรบวรวงศ์ สงวนหญิง 
18 43097 นาย กันต์กว ี บุญอำไพไชยกุล สงวนหญิง 
19 43001 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ ์ สงวนหญิง 
20 43006 นางสาว สุพิชชา บริสุทธิ์ สงวนหญิง 
21 43035 นางสาว พิชญาภา   แช่มวงษ์ สงวนหญิง 
22 43025 นางสาว กัญญ์นิษฐา พงษ์พิละ สงวนหญิง 
23 43066 เด็กหญิง พิชญาภา   ดาราราช สงวนหญิง 
24 43067 เด็กหญิง พิมพ์กานต์ ศรีเพียรจันทร์ สงวนหญิง 
25 43030 นางสาว สุชญา ไพหก สงวนหญิง 
26 43053 นาย ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง สงวนหญิง 
27 43014 เด็กหญิง บุณสิตา สินชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
28 43004 นางสาว กนกพิชญ ์ วงษ์เกิด สงวนหญิง 
29 43080 เด็กหญิง ธวัลรัตน์  เรียงชนะวัชน ์ สงวนหญิง 
30 43023 นางสาว ธวัลรัตน์  ทวีสิงห ์ สงวนหญิง 

 

 ๒.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๑๐  คน 
 

ลำดับ
ท่ี 

เลขประจำตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จากโรงเรียน 
1 43039 นางสาว พัชชา สุทธิธารสุวรรณ สงวนหญิง 
2 43092 เด็กหญิง สุชานรี คล้ายสังข ์ สงวนหญิง 
3 43081 นางสาว ปณิตา ต้ังจักรวรานันท์ สงวนหญิง 
4 43017 เด็กหญิง ศุภสุตา อุ่นอิน สงวนหญิง 
5 43051 นางสาว อติกานต์ จงประดิษฐ์ สงวนหญิง 
6 43057 เด็กชาย พีระศิลป์ กิจสุวรรณรัตน์ สงวนหญิง 
7 43068 เด็กหญิง สิริวรรณ อึ้งเจริญทรัพย ์ สงวนหญิง 
8 43007 นางสาว กัญญาณัฐ สมบัติเจริญ สงวนหญิง 
9 43052 นางสาว ศรัณยา ศรีโปฎก สงวนหญิง 

10 43043 นางสาว ณัฏฐนันท์ โพธิ์สุวรรณ สงวนหญิง 
11 43088 เด็กหญิง วรภร วงศ์วราศัย สงวนหญิง 
12 43083 นางสาว ฐาปณิกร   ศรีวรรณ สงวนหญิง 
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 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
  ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันท่ี   
๑2  มีนาคม  ๒๕63  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  และบรรลุ 
นิติภาวะแล้ว  พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  18  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่า
สละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง ในวันท่ี  7  เมษายน  ๒๕63  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์  และโรงเรียนสงวนหญิงจัดจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋า และอุปกรณ์การเรียน  
ณ โดมหน้าเสาธง 

 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  ๑2  มีนาคม  ๒๕63   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ   
(กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับ
คะแนนเข้ามาแทน) 
 

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


