
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
          เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา   
                 ๒๕๖3  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา 
                 ในภูมิภาค  (Education Hub)  โปรแกรมนานาชาติ (International  Program : IP) 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔      
ปีการศึกษา  ๒๕๖3  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  
(Education  Hub)  โปรแกรมนานาชาติ  ( International  Program : IP)  กำหนดรับนักเรียนท่ีจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิง  ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครจำนวน  ๔3  คน 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายช่ือนักเรียน ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)  โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP)  โดยแยกตาม
แผนการเรียนดังต่อไปนี้ 

 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  25  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 44009 นาย  เมธัส นิมมานนรวงศ์ 
2 44032 เด็กหญิง สุตาภัทร วัชรคงศักดิ์ 
3 44029 เด็กชาย วรเศรษฐ์ กิ่งพุทธพงษ ์
4 44002 นางสาว บุณยนุช เขาแก้ว 
5 44020 เด็กหญิง พิชามญช์ุ อรุณรัตนไพศาล 
6 44022 นางสาว  พิชามญช์ุ บุญเสม 
7 44031 นาย ชนน ชาญเดชรัตนะ 
8 44003 นางสาว ปวริศา ชมช่ืน 
9 44001 นาย  ภคพล เวทยานนท์ 

10 44034 นาย ปุณณวีร์ บุญจง 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  25  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

11 44006 นางสาว พาขวัญ พ่วงชิงงาม 
12 44023 นางสาว พิมพ์พิชชา พรหมพันธุ ์
13 44016 เด็กหญิง เพ็ญนภา คล้ายชัง 
14 44030 นาย ปุณณวัจน์ บุญจง 
15 44021 เด็กหญิง พัทธนันท์ บุญเกิด 
16 44012 เด็กชาย รัชต์ชานนท์ สุอังคะวาทิน 
17 44019 นาย มุกสิกพงษ์ ดาราราช 
18 44004 นางสาว มนัสวีร์ วราเอกศิริ 
19 44015 นางสาว รุ่งทิพย ์ สุพรศิลป์ชัย 
20 44028 เด็กชาย พุทธิชาต อ่อนละออ 
21 44024 เด็กชาย ธนันณัฎฐ์ ศรีสัตยเสถียร 
22 44014 นาย ฐาปณัฐ ศรีศักดา 
23 44010 นางสาว พรชนก เจริญสุข 
24 44018 นางสาว กัณณ์ญาณ์ภา ตันประทุมวงษ ์
25 44013 เด็กชาย ศุภณัฐ งามเกตุสุข 

 

 ๒.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   
เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  8  คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 45002 นาย ฌานันท์ อุรุวาทิน 
2 ๔๕๐๐๓ เด็กหญิง ณิชศรา ศรีอาจ 
3 45001 นางสาว นวมลล์ิ  อุดมโชคมงคล 
4 ๔๕๐๐๔ เด็กหญิง พัฒนณียาญ ์ ศรีไวพจน ์
5 ๔๕๐๐๖ เด็กหญิง ณศิตา พินิจไชย 
6 ๔๕๐๐๕ เด็กหญิง กัลยรัตน์ ชาวสวน 
7 45008 นางสาว กิตติกานต์ พูลสวัสด์ิ 
8 45007 เด็กหญิง ทักษอร แก้วเมฆ 
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 ๓.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เรียงลำดับตามคะแนน 
ที่สอบได้  จำนวน  6  คน 
 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 44005 นาย  ต้นกล้า บ้านพลูหลวง 
2 44033 นาย วีรัช นพรุจจินดา 
3 44007 นางสาว พรธีรา เก็จมะยูร 
4 44026 นาย ธาม เกิดสงกรานต์ 
5 44017 นางสาว นัทธมน ศรีษะภูมิ 
6 44008 นาย  ปริญญา โชควารีพร 

   

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  และบรรลุนิติภาวะ
แล้ว  พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  18 มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐9.00 - ๑๒.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนด   
ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง  วันท่ี  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  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับคะแนน
เข้ามาแทน) 

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


