
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
       เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 
               โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SMTE) 

___________________________ 
 
 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   
ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ประเภท  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  
ซึ่งกำหนดรับนักเรียนจำนวน  ๓๐  คน  และกำหนดการสอบคัดเลือกในวันท่ี  4  เมษายน  ๒๕๖4  แล้วนั้น 

 โรง เรียนสงวนหญิ ง   ขอประกาศราย ช่ือนั ก เรียน ท่ี ผ่ านการสอบ คัด เลือก เข้า ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม  โดยมีนักเรียนสอบผ่านตัวจริงเรียงตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้  จำนวน  30  คน  และนักเรียนสอบ
ผ่านสำรองเรียงตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้จำนวน  10 คน  โดยมีรายช่ือดังนี้ 
 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๓๐  คน 

ลำดับ
ท่ี 

เลขประจำตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จากโรงเรียน 
1 ๔๓๐๓๑ นาย นพธนดนย ์ พงษ์พิละ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
2 ๔๓๐๑๖ นางสาว พัทธ์สิริ ต้ังสะสม สงวนหญิง 

3 ๔๓๐๓๔ เด็กหญิง ชลฑร ไชยชนะ สงวนหญิง 
4 ๔๓๐๘๕ นางสาว ภทรภร อุทัด สงวนหญิง 
5 ๔๓๐๒๕ เด็กหญิง พัทธนันท์ นุชนา สงวนหญิง 
6 ๔๓๐๓๐ เด็กหญิง ธนพร ก้อนชัยภูมิ สงวนหญิง 
7 ๔๓๐๑๗ นางสาว วณิชยา จุติพงษ์รักษา สงวนหญิง 

8 ๔๓๐๔๒ นางสาว โยษิตา โฆษิตเกษม สงวนหญิง 
9 ๔๓๐๕๖ เด็กหญิง นภสร พันธุ์แตง สงวนหญิง 

10 ๔๓๐๖๗ นางสาว สุปรียา คงมั่น สงวนหญิง 
11 ๔๓๐๑๐ นาย พัชรพล คุณวโรตม์ สงวนหญิง 
12 ๔๓๐๒๑ นางสาว จารุศิริ กิจจารุวงษ์ สงวนหญิง 
13 ๔๓๐๕๔ นางสาว ภัทรวรรณ อนุสรานนท์ สงวนหญิง 

14 ๔๓๐๗๙ เด็กหญิง สุรีรัตน์ ทับทิมดี สงวนหญิง 
15 ๔๓๐๘๖ นางสาว ศุภลักษณ์ ซื่อตรง สงวนหญิง 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้    จำนวน  ๓๐  คน  (ต่อ) 
 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

16 ๔๓๐๔๓ นางสาว ธีมาพร วาจาขำ สงวนหญิง 
17 ๔๓๐๖๔ นางสาว ณัฏฐณิชา เป๋าสมบัติ สงวนหญิง 
18 ๔๓๐๖๖ นาย ศิรสิทธิ์ ไทยสิทธิเวช เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 
19 ๔๓๐๘๗ นางสาว ชินาภรณ์ ชูตระกูลทรัพย์ สามชุกรัตนโภคาราม 
20 ๔๓๐๒๖ นางสาว พุทธิดา วัฒนาไพศาลตระกูล สงวนหญิง 

21 ๔๓๐๖๐ เด็กชาย ภูบดี แช่มวงษ์ กรรณสูตศึกษาลัย 
22 ๔๓๐๑๑ นางสาว จิรภิญญา รถมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
23 ๔๓๐๑๓ นางสาว ณัฐภัทร อารมณ์สวะ สงวนหญิง 

24 ๔๓๐๔๘ เด็กหญิง ชาคริยา วิไลเนตร สงวนหญิง 
25 ๔๓๐๒๔ เด็กหญิง ภัทราภรณ์ บุญรอด บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 
26 ๔๓๐๓๕ นางสาว พิมพ์พิศุทธิ์ ปัญญาเลิศ สงวนหญิง 

27 ๔๓๐๓๘ นางสาว ธัญชนก มั่นคง สงวนหญิง 
28 ๔๓๐๕๗ นางสาว ประกายรุ้ง ชำนิปั้น สงวนหญิง 
29 ๔๓๐๖๒ เด็กหญิง ขวัญข้าว โสดา สงวนหญิง 
30 ๔๓๐๑๕ เด็กหญิง นวพร เย็นมานัส เทศบาล ๒ วัดปราสาททอง 

 
 ๒.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๑๐  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จากโรงเรียน 

1 ๔๓๐๖๓ นาย กฤษดา ปิ่นทอง บรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

2 ๔๓๐๗๖ เด็กหญิง ณัฐนิชชา เช้ือเล็ก สงวนหญิง 

3 ๔๓๐๐๑ นางสาว สิริกาญจน์ วงษ์ปรีดี สงวนหญิง 
4 ๔๓๐๒๐ นางสาว ญาตาวี ทองบุตรดี สงวนหญิง 
5 ๔๓๐๕๓ นางสาว รินรดา จริยารังษีโรจน ์ สงวนหญิง 
6 ๔๓๐๑๒ นางสาว กิตติพร จินดารัตน์ สามชุกรัตนโภคาราม 
7 ๔๓๐๕๑ นางสาว กานติมา จาวสุวรรณวงษ์ สงวนหญิง 

8 ๔๓๐๓๖ นางสาว อรนิภา โพธิ์ไพจิตร สงวนหญิง 
9 ๔๓๐๖๕ นางสาว ทัศริณ สุขละ สงวนหญิง 

10 ๔๓๐๖๘ นางสาว อริสา ประภาสวัสด์ิ สตรีสมุทรปราการ 
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ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
  ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันท่ี   
9  เมษายน  ๒๕64  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  และบรรลุนิติภาวะ
แล้ว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  21  เมษายน  ๒๕64   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่า
สละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง ในวันท่ี  21  เมษายน  ๒๕64  เวลา  13.0๐ น. ณ ห้องมัลติมิเดีย    

 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันท่ี  9  เมษายน  ๒๕64    
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ   
(กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับ
คะแนนเข้ามาแทน) 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญงิ 

 


