
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง    รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

             ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ      

    เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program) 

___________________________ 
 

  ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑      

ปีการศึกษา  ๒๕64  ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program)  ซึ่ งมีนักเรียนมาสมัคร        
จำนวน 79 คน  และกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งคัดเลือกในวันท่ี  27 - 28  มีนาคม 2564 และวันท่ี 3 เมษายน ๒๕๖4  แล้วนั้น 

  โรงเรียนสงวนหญิ ง  ขอประกาศรายช่ือนักเรียน ท่ี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี”  (English Program)  จำนวน    
49 คน  โดยมีรายช่ือ ดังนี้ 

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  49  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

๑ 11009 เด็กชาย จีรานุวัฒน ์ พันธุ์ศร ี ศุภลักษณ์ 
๒ 11014 เด็กหญิง ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศร ี ศุภลักษณ์ 
๓ 11022 เด็กหญิง กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ศุภลักษณ์ 
๔ 11032 เด็กชาย ชายชาญชลล์ เภสัชเวชกิจ สหวิทย์ 
๕ 11042 เด็กชาย กันต์รพ ี ปัญญาภู ศุภลักษณ์ 
๖ 11017 เด็กหญิง กนกพร สุพรศิลป์ชัย ศุภลักษณ์ 
๗ 11059 เด็กหญิง ธนัชพร   หงษ์โต ศุภลักษณ์ 
๘ 11057 เด็กหญิง ชลนภัส   สุวินทรากร อนุบาลสุพรรณบุรี 
๙ 11025 เด็กหญิง ณัฐจริยา จีนสุกแสง อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 

๑๐ 11061 เด็กชาย นิธิศ ครื้นน้ำใจ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๑ 11015 เด็กหญิง ศศิรพัชร เตชะธนาพงศ์สิน ศุภลักษณ์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  49  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

จากโรงเรียน 

๑๒ 11053 เด็กหญิง รัศมี บุญรังษ ี สหวิทย์ 
๑๓ 11062 เด็กหญิง ปวีณวัฒน ์ มังกร ดอนเจดีย์พิทยาคม 
๑๔ 11051 เด็กหญิง ณมีนา   กอแก้ว สหวิทย์ 
๑๕ 11023 เด็กหญิง กชรัตน์ โค้วสมจีน ศุภลักษณ์ 
๑๖ 11034 เด็กหญิง กฤติกานต์ มงคลทิพย์วาที อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๗ 11028 เด็กหญิง ณัจฉรียา แย้มสุคนธ์ ศุภลักษณ์ 
๑๘ 11033 เด็กหญิง กัลยวัญญ ์ เฮงวัฒนา ศุภลักษณ์ 
๑๙ 11045 เด็กหญิง อภิชา ยิ้มสมบุญ สหวิทย์ 
๒๐ 11075 เด็กหญิง พาขวัญ   ริ้วทอง สหวิทย์ 
๒๑ 11048 เด็กหญิง พรรณวิจิตร   ประดุจพงษ์เพชร สตรีวรนาถบางเขน 
๒๒ 11037 เด็กหญิง วรีภรณ์ กังวานสกุลทอง ศุภลักษณ์ 
๒๓ 11041 เด็กชาย ธนพล ฤกษ์บุรุษ สหวิทย์ 
๒๔ 11029 เด็กชาย สรกฤช คงศิริ ศุภลักษณ์ 
๒๕ 11020 เด็กหญิง ชนัดดา พลเสน ศุภลักษณ์ 
๒๖ 11038 เด็กชาย กวินภพ เรืองศรี ศุภลักษณ์ 
๒๗ 11019 เด็กหญิง อัญชิสา พันธุ์พฤกษ ์ ศุภลักษณ์ 
๒๘ 11008 เด็กชาย สิรวชิญ์ ศรีภูวณิชยกุล ศุภลักษณ์ 
๒๙ 11047 เด็กชาย อิทธิพัทธ์   ตันพิรุฬห์ ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 
๓๐ 11063 เด็กชาย ผู้ว่าการ   หอมเกตุ วิทยาศึกษา 
๓๑ 11058 เด็กหญิง ธันย์ธมนต์   จันทร์ตรี สหวิทย์ 
๓๒ 11016 เด็กหญิง จารวี ศรีสุข ศุภลักษณ์ 
๓๓ 11018 เด็กชาย กิตติภัทธ์ หนูบ้านเกาะ ศุภลักษณ์ 
๓๔ 11030 เด็กหญิง ศรุดา จรัสมานะโชติ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๕ 11026 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ วิลเล่ียม ศุภลักษณ์ 
๓๖ 11006 เด็กหญิง เจนิตรา พิมสน ศุภลักษณ์ 
๓๗ 11076 เด็กหญิง ปวริตรา   บุญนาค สารสาสน์วิเทศธนบุรี 
๓๘ 11066 เด็กหญิง ปณิดา   เกษรสันต์ิ อนุบาลสุพรรณบุรี 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  49  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จากโรงเรียน 

๓๙ 11049 เด็กหญิง จิดาภา   ขำสุวรรณ สหวิทย์ 
๔๐ 11013 เด็กหญิง พีรนุช เมืองวงษ ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๑ 11036 เด็กชาย ธนกฤต ทรัพย์สมบูรณ์ ปรีดาวิทย์ 
๔๒ 11056 เด็กชาย ฆฤต ปิ่นวิเศษ ศุภลักษณ์ 
๔๓ 11012 เด็กหญิง พรรณปพร สุริย์แสง สหวิทย์ 
๔๔ 11067 เด็กหญิง จิรดา   ดิษฐ์เจริญ สหวิทย์ 
๔๕ 11003 เด็กหญิง นันท์นภัส อู่สุวรรณ ศุภลักษณ์ 
๔๖ 11004 เด็กหญิง ปรานต์ชญาน์ กิจศิริธนาไชย ศุภลักษณ์ 
๔๗ 11005 เด็กหญิง อรปภา มะลิทอง ศุภลักษณ์ 
๔๘ 11040 เด็กหญิง นิชาภัทร อัครมหาพล ปรีดาวิทย์ 
๔๙ 11002 เด็กหญิง ญานิศา โรจนะวงษ ์ สหวิทย์ 

 

  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 

  ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 

 ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖4  
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง และบรรลุนิติ
ภาวะแล้วพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร ในวันท่ี  20  เมษายน  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาท่ีกำหนด    
ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง  ในวันท่ี  20  เมษายน  ๒๕๖4  เวลา  ๑๓.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญงิ 


