
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

  เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4      

         ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.      

         (โครงการ  SMART CLASS)” 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ   ปีการศึกษา  ๒๕๖4  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.  
(โครงการ  SMART CLASS)”  ซึ่งกำหนดรับนักเรียน  ๒  ห้อง  จำนวน  ๖๐ คน  และกำหนดการสอบคัดเลือก      
ในวันท่ี  3  เมษายน  ๒๕๖4  แล้วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา        
ปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง  สสวท. 
และ  สอวน . (โครงก าร   SMART CLASS)”   นั ก เรี ยน   ๒   ห้ อ งเรี ยน   โดยมี นั ก เรี ยน สอบ ผ่ าน ตั วจริ ง 
เรียงตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  และนักเรียนสอบผ่านสำรองเรียงตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้    
จำนวน  20  คน  โดยมีรายช่ือดังนี้ 
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้   จำนวน  ๖๐  คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

จากโรงเรียน 

๑ 12114 เด็กหญิง สลิลทิพย์  พลายสาสินธุ์ สหวิทย์ 
๒ 12125 เด็กหญิง นภัส  โตพันธานนท์ ศุภลักษณ์ 
๓ 12051 เด็กชาย กันตินันท์  คเณศวรานันท์ ศุภลักษณ์ 
๔ 12174 เด็กหญิง สรินรดา  โค้วอุดมประเสริฐ ศุภลักษณ์ 
๕ 12034 เด็กชาย แมทธิว จิรกฤต ปรีชาเกษตรกิจ ศุภลักษณ์ 
๖ 12075 เด็กหญิง จิดาภา หล่อทองคำ สหวิทย์ 
๗ 12083 เด็กหญิง ลักขณาพร เงินเรืองโรจน ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๘ 12116 เด็กหญิง ธัญกร  เปล่งพานิช ศุภลักษณ์ 
๙ 12106 เด็กหญิง จิดาภา  หมื่นสุกแสง สุพรรณภูมิ 

๑๐ 12136 เด็กชาย วรัญญู  วิไลเนตร อนุบาลสุพรรณบุรี 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

จากโรงเรียน 

๑๑ 12040 เด็กหญิง จิณห์นิภา  ศรีวิไลเจริญ สหวิทย์ 
๑๒ 12154 เด็กหญิง สุพิชญ์นี เกษแก้วสถาพร สุพรรณภูมิ 
๑๓ 12065 เด็กหญิง ภัทรวดี  พิทักษ์ชัยณรงค์ ศุภลักษณ์ 
๑๔ 12044 เด็กหญิง ณพิชญา  เหลืองมงคลกิจ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
๑๕ 12119 เด็กหญิง พรรวินท์  ตฤณชาติวณิชย์ ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 
๑๖ 12036 เด็กชาย พงศ์ณิภัช   จันทรานุตสถิตย์ ศุภลักษณ์ 
๑๗ 12008 เด็กหญิง ฐิติรัตน์  ธัญญเจริญ อนุบาลพรประสาทวิทยา 
๑๘ 12003 เด็กหญิง ชิชฌา  เกษตรเจริญกิจ ศุภลักษณ์ 
๑๙ 12032 เด็กหญิง กัญจน์ศยา  สุขสถาวรพันธุ ์ แม่พระประจักษ ์
๒๐ 12004 เด็กหญิง ภคธีมา  ทองบุญเหลือ เทศบาล4 วัดศรีบัวบาน 
๒๑ 12134 เด็กหญิง ชนากานต์  น้ำใจดี อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๒ 12084 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ จันทร์ศิรินุสรณ์ อนุบาลยอดไม้งาม 
๒๓ 12095 เด็กชาย ธวัลลรัชต์  ศรีสุพรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๔ 12038 เด็กหญิง ศิลป์ศุภา  จุลนันท์ ศุภลักษณ์ 
๒๕ 12147 เด็กหญิง คุณัญญา  รัตนเศรษฐ์ สหวิทย์ 
๒๖ 12188 เด็กชาย ปริญ  เอกธีรธรรม อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๗ 12072 เด็กหญิง หฤทัย  ศรีหสุทธ์ อนบุาลสุพรรณบุรี 
๒๘ 12090 เด็กหญิง บุณญาพัฒน์  สิริทรัพย์ทวี อนุบาลสุพรรณบุรี 
๒๙ 12063 เด็กหญิง เขมนันท์  บารมีอนันต์ ศุภลักษณ์ 
๓๐ 12104 เด็กหญิง ธัญญน์ิรชา ภู่ทอง ปรีดาวิทย์ 
๓๑ 12068 เด็กหญิง รมัณยา  เพ็ชรพ่วงพันธุ ์ อนุบาลยอดไม้งาม 
๓๒ 12033 เด็กหญิง พิชชาพร  โพธิ์เงิน อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
๓๓ 12171 เด็กชาย ณัฐภัทร  ชาววาณิช ศุภลักษณ์ 
๓๔ 12086 เด็กชาย โชตินล ดีลี อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๕ 12155 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ดีสุบิน สุพรรณภูมิ 
๓๖ 12191 เด็กหญิง ศุภิสรา  เมธีวรกิจ สหวิทย์ 
๓๗ 12078 เด็กหญิง ลวิตรา ทรัพย์สวนแตง อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๘ 12149 เด็กหญิง พนัชกร  วลีเกียรติกุล สหวิทย์ 
๓๙ 12159 เด็กหญิง บุณยานุช  นิลวรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๐ 12120 เด็กหญิง กมลวรรณ  ชาวบางงาม วัดท่าไชย (ประชานุกุล) 
๔๑ 12185 เด็กหญิง พัชรพร  เพิ่มพูน ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

จากโรงเรียน 

๔๒ 12129 เด็กหญิง กมลชนก   วีระสกุล สหวิทย์ 
๔๓ 12046 เด็กหญิง กัญญาภัค  วงษ์เพ็ง สหวิทย์ 
๔๔ 12124 เด็กหญิง ธมลวรรณ  คำเภา รัตนศึกษา 
๔๕ 12005 เด็กหญิง พิชชาภา  นาคีอนุรักษ์ ปรีดาวิทย์ 
๔๖ 12133 เด็กหญิง พมลพร  โปเล็ม สุพรรณภูมิ 
๔๗ 12166 เด็กชาย อัครวัฒน์  ตันพุฒิพงศ์ ปรีดาวิทย์ 
๔๘ 12019 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  เชาวนานานนท์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๙ 12146 เด็กหญิง ณัฏฐิกา  สุทธิจิตร์ ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 
๕๐ 12190 เด็กหญิง คุนชนก  จิตใจกล้า ศุภลักษณ์ 
๕๑ 12057 เด็กหญิง โชติกา  ลักษณสมบูรณ์ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
๕๒ 12105 เด็กหญิง ยุพาพักตร์  ใจหนักดี วัดไชยนาราษฎร์ 
๕๓ 12100 เด็กหญิง ธัญชนก  ล้วนเนตรเงิน ปรีดาวิทย์ 
๕๔ 12042 เด็กหญิง กรวรรณ  ขวัญมา ศุภลักษณ์ 
๕๕ 12088 เด็กหญิง ธีมาวรีย์ ผลิศักด์ิ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๕๖ 12018 เด็กหญิง กีรติกา  สถาปนรัติ ศุภลักษณ์ 
๕๗ 12056 เด็กหญิง พัชรนันท์  วังกรานต์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
๕๘ 12183 เด็กหญิง ธนัชพร  ศรีบัวขำ บ้านหนองปรือ 
๕๙ 12064 เด็กหญิง พิชามญช์ุ  นาประจุล ศุภลักษณ์ 
๖๐ 12059 เด็กหญิง ฐิตาภา  ชูมก อนุบาลยอดไม้งาม 

 

 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  20  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

จากโรงเรียน 

๑ 12066 เด็กหญิง นิรัชภรณ์  กอหรั่งกูล สุพรรณภูมิ 
๒ 12027 เด็กหญิง กันตินันท์  ก่ออ้อ อนุบาลพรประสาทวิทยา 
๓ 12091 เด็กชาย สตางค์  ทรัพย์สงค์ สหวิทย์ 
๔ 12113 เด็กชาย จิรภัทร  สุวีรายุทธ สหวิทย์ 
๕ 12001 เด็กหญิง ปราณปริยา  สถาปิตานนท์ ปรีดาวิทย์ 
๖ 12020 เด็กหญิง กวิสรา  ดอกลำใย เทศบาล1 ตลาดบางล่ี 
๗ 12089 เด็กหญิง กัญญาภัทร   มหากุศล อนุบาลพรประสามวิทยา 



- ๔ – 

๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  20  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

จากโรงเรียน 

๘ 12117 เด็กชาย ภานุพัฒน์  สุนทรวิริยะสกุล ศุภลักษณ์ 
๙ 12085 เด็กหญิง สิรินทรา งิ้วงาม อนุบาลยอดไม้งาม 

๑๐ 12053 เด็กหญิง ศิริพร ชาญสูงเนิน สุพรรณภูมิ 
๑๑ 12127 เด็กหญิง ชินาณา  คงสมจิตร อนุบาลสุพรรณบุรี 
๑๒ 12163 เด็กหญิง ภัควิภา  ไชยศรีษะ สุพรรณภูมิ 
๑๓ 12035 เด็กหญิง ขวัญเนตร  มณีอินทร์ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
๑๔ 12010 เด็กหญิง ชนาภรณ์  ชาวห้วยหมาก สุพรรณภูมิ 
๑๕ 12030 เด็กหญิง รัตณาพร  เหมวัน ศุภลักษณ์ 
๑๖ 12126 เด็กหญิง ปณิตา  แทนแสงทอง อนุบาลสุพรรณบุรี 
17 12150 เด็กชาย พชรพล  ปรีชาศิลป์ สหวิทย์ 
18 12029 เด็กหญิง เขมิกา  จีนแสง สหวิทย์ 
19 12013 เด็กหญิง ฐิติมา  มารศรี บ้านหนองสรวง 
20 12112 เด็กหญิง นวินตา  นวมทอง อนุบาลสุพรรณบุรี 
 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 

  ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖4   
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  และบรรลุนิติ      
ภาวะแล้วพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  20 เมษายน 2564  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด     
ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนท่ีสอบได้  ในวันท่ี  20 เมษายน 2564 เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง   
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 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖4   
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนสงวนหญิง  
(กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับคะแนนเข้า
มาแทน) 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญงิ 

 


