
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
          เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา   
                 ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา 
                 ในภูมิภาค  (Education Hub)  โปรแกรมนานาชาติ (International  Program : IP) 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔      
ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  
(Education  Hub)  โปรแกรมนานาชาติ  ( International  Program : IP)  กำหนดรับนักเรียนท่ีจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิง และนักเรียนท่ัวไปจากท่ัวประเทศ ซึ่งมีนักเรียนมาสมัคร
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  – คณิ ตศาสตร์  จำนวน   38  คน  แบ่ ง เป็นนั ก เรียน  English Program            
จำนวน 27 คน และนักเรียนท่ัวไปจากท่ัวประเทศ จำนวน 11 คน  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
จำนวน 35 คน แบ่งเป็นนักเรียน English Program จำนวน 25 คน และนักเรียนท่ัวไปจากท่ัวประเทศ 
จำนวน 10 คน   

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายช่ือนักเรียน ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)  โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP)  โดยแยกตาม
แผนการเรียนดังต่อไปนี้ 

 ๑.  นักเรียนโครงการ English Program สอบผา่นตัวจริง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  22  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชือ่ – นามสกุล 

1 44003 นางสาว ไอย์รดา  จิตรอารีย์รักษ์ 
2 44001 เด็กหญิง ปภาดา  สุวรรณบุญฤทธิ์ 
3 44026 นางสาว วิสสุตา  โรจน์บุญถึง 
4 44005 นางสาว ฐิติวรดา  สัจจเสนีย์ 
5 44022 นางสาว ศจี  สุพรรณธนพงษ ์
6 44030 นางสาว รุจรียา   อ่วยสุข 
7 44025 เด็กหญิง มนฤดี  ศรีกุล 
8 44015 นาย ภูมิพัฒน์  ปัญญาภู 
9 44028 นาย ธนภัทร  ศรีไทย 
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 ๑.  นักเรียนโครงการ English Program สอบผา่นตัวจริง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  22  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

10 44002 นาย ธรรศสิต  วรรณโชติผาเวช 
11 44027 เด็กหญิง ชาญดา  เศรษฐพานิช 
12 44014 นางสาว ณัฏฐกานต์  โสมปิยาภรณ์ 
13 44024 นางสาว แพรวา  ประเสริฐ 
14 44029 นาย วรินธร  ธัญญเจริญ 
15 44033 นาย ณัฐภัทร  กาญจนะ 
16 44013 นาย ณภัทร  สุขเกษม 
17 44031 เด็กหญิง ณฤดี  ศรสวัสด์ิ 
18 44006 นาย ชนาธิป  ปิ่นทอง 
19 44011 เด็กชาย ศักย์วฤณ  มาลา 
20 44012 เด็กชาย นาราภัทร  ประสานสุจ 
21 44032 เด็กหญิง สิริกร  อุฤทธิ์ 
22 44008 นาย ภัทรพงศ์  ชินวัชรเศรษฐ 

 

 1. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านตัวจริง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  3  คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 44037 เด็กหญิง สจธฬ  เท่ียงธรรม 
2 44021 นางสาว อภิสิริ  ดำรงสุกิจ 
3 44036 นาย ภาดนุ  ม้าวิไล 

 

 1. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านสำรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  8  คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 44018 นางสาว อภิญาลักษณ์  พีรภาสไพศาล 
2 44019 นางสาว ธัญธิดา  ชยาวนิช 
3 44009 นางสาว กนิกนันท์  หลวงพันเทา 
4 44034 เด็กหญิง ธารารัตน์  นาคทองกุล 
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 1. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านสำรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  8  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

5 44010 นางสาว ปัณฑารีย์  รัตนานันท์ 
6 44035 นาย กันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี 
7 44020 นาย อรรถาวิชญ์  พิมพ์สุภางค์ 
8 44017 เด็กหญิง วรรณษา  ถิ่นวงษ์แดง 

 

 ๒.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program สอบผ่านตัวจริง แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  20  คน   

ลำดับท่ี 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 45001 นางสาว จิราภัทร  ปานคง 
2 45012 นางสาว ชลิตา  อ่ำประไพ 
3 45011 นาย พิษณุ  ปานสะอาด 
4 45021 นาย สรวิชญ์  ศิรินาคสมบูรณ์ 
5 45008 เด็กหญิง ภารดี  พลเสน 
6 45017 นาย อันดา  บุญมาแย้ม 
7 45033 เด็กหญิง ภีรดา  พลเสน 
8 45006 นางสาว ปณาลี  มะลินิล 
9 45016 นาย อชิระ  อึ้งเจริญทรัพย ์

10 45022 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  อุ่นพัฒนาศิลป 
11 45032 เด็กหญิง กิตติยาพร  ต้ังเจริญทรัพย์ 
12 45031 นางสาว อรณิชา  กาญจนเมฆ 
13 45019 นางสาว มนัสมล  นาคพรม 
14 45009 เด็กหญิง นันท์นภัส  คำวิระ 
15 45002 นาย ธนกร  เกียรติ์พงษ์ลาภ 
16 45003 เด็กหญิง ธัญภา  มาเจริญ 
17 45010 นางสาว มนัญชยา ศึกษา 
18 45028 เด็กชาย ธันนันท์  ศรีไวพจน ์
19 45026 นางสาว มณฑกาณต์  บุญญะธรรม 
20 45005 นาย กฤต  เกิดสงกรานต์ 
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 ๒.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านตัวจริง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  
เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  3  คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 45024 นางสาว นานา  กุลจิตติพิริยะ 
2 45025 นางสาว วิศรุตา  กำเนิดทรัพย์ 
3 45029 เด็กชาย สรวีย์  เหลืองโพยมนิมิต 

 
 

 ๓.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านสำรอง  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  
เรียงลำดบัตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  7  คน 
 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 45013 นางสาว สวรส  ลิขิตเลิศ 
2 45014 นางสาว สุพรรณนิศา  สาปาน 
3 45035 เด็กหญิง ภัคจิรา  ธัญธนภัทร 
4 45034 นางสาว ปวรวรรณ  แก้วลา 
5 45030 นางสาว จิรัชญา โสกุล 
6 45015 นางสาว ณัชชา  ดวงกรมนา 
7 45027 เด็กหญิง ชนิสรา  ดาอี 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  

  ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว                 
ในวันท่ี 9 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง และบรรลุนิติภาวะแล้ว  
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี 21 เมษายน  ๒๕๖4  เวลา ๐9.00 - ๑๒.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนด   
ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง วันท่ี  21 เมษายน  ๒๕64  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  

 

 

 



- 5 - 
 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  9 เมษายน 2564 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ   
(กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับคะแนน
เข้ามาแทน) 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญงิ 


