
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
  เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖5     
         ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.      
         (โครงการ  SMART CLASS)” 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิ ง  เรื่อง  การรับนัก เรียน เข้ าศึกษาต่อในชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  ๑                       
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖5  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท.                   
และ สอวน.  (โครงการ  SMART CLASS)”  ซึ่งกำหนดรับนักเรียน  ๒  ห้อง  จำนวน  ๖๐ คน  และกำหนดการสอบ
คัดเลือกในวันที่  6  มีนาคม  ๒๕๖5  แล้วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง  สสวท. 
และ สอวน . (โค รงการ   SMART CLASS)”   นั ก เรี ยน   ๒   ห้ อ งเรี ยน   โดยมี นั ก เรี ยนสอบ ผ่ านตั วจริ ง 
เรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  และนักเรียนสอบผ่านสำรองเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้    
จำนวน  36  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้   จำนวน  ๖๐  คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

1 12089 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ปรีดาวิทย์ 
2 12065 เด็กหญิง ปัญญ์นรี กัลยาณพจน์พร สุพรรณภูมิ 
3 12095 เด็กหญิง ศิธนัญญ์ ล้ำเลิศ ปรีดาวิทย์ 
4 12032 เด็กชาย อริย์ธัช สุวรรณวิจิตร อนุบาลพรประสาทวิทยา 
5 12124 เด็กชาย ธรีย์ตระพัฒน์ ขุนไม้งาม ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
6 12015 เด็กชาย นราวิชญ์ สามัคคีนิชย์ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
7 12010 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปักษีสุวรรณ อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 
8 12125 เด็กหญิง กัลยวรรธน ์ เสร็จกิจ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
9 12057 เด็กชาย ภูมิวิพัฒน์ เนตรสว่างวิชา อนุบาลสุพรรณบุรี 

10 12003 เด็กหญิง กัลยกร โพธิ์ศรี สุพรรณภูมิ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนทีส่อบได้  จำนวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

11 12049 เด็กหญิง นภชนก พันธ์ชัย ศุภลักษณ ์(ด่างช้าง) 
12 12140 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ พันธุ์เรือง อนุบาลยอดไม้งาม 
13 12129 เด็กหญิง พัทธนันท์ สุขสว่าง ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
14 12054 เด็กหญิง จิรัชยา ทองคำใส ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
15 12114 เด็กหญิง กานต์กวี ดีขำ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
16 12156 เด็กหญิง พิชาภรณ์ ลิ้มไพบูรณ์ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
17 12076 เด็กหญิง นันท์นภัส อ๊ึงพลาชัย สหวิทย์ 
18 12036 เด็กหญิง ภัณฑิลา ไทยศรี ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
19 12024 เด็กชาย อังศุชวาล อ่อนจิตต์ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
20 12008 เด็กหญิง ศิรดา ครื้นน้ำใจ ศุภลักษณ์ (เมืองสุพรรณบุรี) 
21 12086 เด็กหญิง วรรณภัสสร เกษทองมา สหวิทย์ 
22 12127 เด็กชาย โมไนย บัวมาศ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
23 12166 เด็กชาย กันตวิชญ์ ลาภพณิชพูลผล ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
24 12016 เด็กหญิง นันท์นภัส ทองเชื้อ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
25 12064 เด็กชาย ธนพนธ์ วันทอง อนุบาลสุพรรณบุรี 
26 12096 เด็กหญิง สาริศา ศรีบัวทอง ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
27 12041 เด็กหญิง ลภัสรดา ประสิทธิ์ อนุบาลพรประสาทวิทยา 
28 12104 เด็กหญิง ศุภญาดา เมธาชนน ปรีดาวิทย์ 
29 12149 เด็กหญิง วริศรา คงศิริ อนุบาลสุพรรณบุรี 
30 12023 เด็กหญิง ปรียาพัช ทองไกร สุพรรณภูมิ 
31 12143 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย เชียงเงิน ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
32 12020 เด็กชาย นิติธร รัศมี อนุบาลพรประสาทวิทยา 
33 12037 เด็กหญิง ภัทร์ชณิสา เจนพานิชทรัพย์ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
34 12077 เด็กหญิง วีรภัทรา ธรรมสาหาญ ปรีดาวิทย์ 
35 12051 เด็กหญิง ธิติกาญจน์ ขาวเนย์ สุพรรณภูมิ 
36 12074 เด็กหญิง นันท์นภัส ธัญญเจริญ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
37 12152 เด็กหญิง สุขิตา รัศมี วัดชีธาราม 
38 12108 เด็กหญิง สุภัสสรา ระโหฐาน สหวิทย์ 
39 12102 เด็กหญิง นภศร จำเริญศรี สุพรรณภูมิ 
40 12131 เด็กหญิง สิรภัทร ฐานวารานุรักษ์ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
41 12061 เด็กชาย ณัฏฐ์พัชร ยงพิศาลภพ ปรีดาวิทย์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

42 12082 เด็กหญิง ภรภัทร ทิพยโอสถ สุพรรณภูมิ 
43 12045 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ไพรศรีจันทร์ ปรีดาวิทย์ 
44 12002 เด็กหญิง ณัฐากาญจน์ บารมีธรรมารักษ์ เปรมฤทัย 
45 12080 เด็กหญิง เปรมยุดา ปูสาเดช ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
46 12004 เด็กหญิง วรัญชล ี นุ่มมีศรี สหวิทย์ 
47 12128 เด็กหญิง เพ็ญนภา แหนผัน วัดโบสถ์ 
48 12017 เด็กหญิง ชิดชนก สุวรรณ์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 
49 12060 เด็กหญิง ศรัญรัชต์ สุขสวัสดิ์ สหวิทย์ 
50 12088 เด็กชาย ณวัสพล ศรีโพธิ์พันธุ์ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
51 12009 เด็กหญิง จิตรานุช โสกุล อนุบาลสุพรรณบุรี 
52 12146 เด็กหญิง ธนัชชา ขวัญใจสกุล ปรีดาวิทย์ 
53 12073 เด็กหญิง ปริณตา ตังอาพรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี 
54 12126 เด็กหญิง ธนกชพร คุ้มรักษา ปรีดาวิทย์ 
55 12116 เด็กหญิง ปัญญาวี ปู้ทอง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
56 12084 เด็กหญิง แอนนา ทัพเกษตร ปรีดาวิทย์ 
57 12030 เด็กหญิง กฤษณา หุ่นศิลป์ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
58 12178 เด็กหญิง  ปาลิดา  ทองประศรี อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
59 12081 เด็กหญิง ภูวษา บริบูรณ์บันเทิง สหวิทย์ 
60 12028 เด็กหญิง ธาริดา พิมพ์ประเสริฐสุข ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
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 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  36  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑ 12172 เด็กหญิง วีรณัฐ สุดใจกล้า อนุบาลสุพรรณบุร ี
๒ 12001 เด็กหญิง ดารานาถ จำปาเงิน สุพรรณภูมิ 
3 12085 เด็กชาย ชยพล มิตรสัมพันธ์ ศุภลักษณ์ (เมืองสุพรรณบุรี) 
4 12044 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ รัตนชาติชัย วิทยาศึกษา 
5 12112 เด็กหญิง ตรีธารา หาญพุทธ อนุบาลสุพรรณบุร ี
6 12094 เด็กหญิง กฤติกาญจน์ พวงมาลัย ศุภลักษณ์ (เมืองสุพรรณบุรี) 
7 12046 เด็กหญิง นิศารัตน์ ท่าวัง สุพรรณภูมิ 
8 12099 เด็กหญิง มนัสนันท์ รัตนาภากร อนุบาลสุพรรณบุร ี
9 12052 เด็กหญิง อมลวรรณ ฉายปัญญา ศุภลักษณ์ (เมืองสุพรรณบุรี) 

10 12103 เด็กหญิง วรรณรดา ปั้นแววงาม สุพรรณภูมิ 
11 12122 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จงถาวร บ้านหนองผือ 
12 12050 เด็กหญิง ฉันธิกา ปางรัสม ี อนุบาลสุพรรณบุร ี
13 12101 เด็กหญิง นภัสลักษณ์ อ้ึงมณีภรณ์ สุพรรณภูมิ 
14 12068 เด็กหญิง ภคณัชนันท์ อาสานอก ปรีดาวิทย ์
15 12134 เด็กหญิง อาภัสสรา คำภิระ ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
16 12033 เด็กหญิง ศรัญย์รัตน์ ดวงแก้ว อนุบาลสุพรรณบุร ี
17 12006 เด็กหญิง ภูริชญา โพธิ์สุวรรณ สหวิทย์ 
18 12039 เด็กหญิง นาราชา ปุราณสาร อนุบาลสุพรรณบุร ี
19 12058 เด็กหญิง นภัสนันท์ ศรีวราทรัพย์ สุพรรณภูมิ 
20 12069 เด็กหญิง อุมาพร ขันโส อนุบาลสุพรรณบุร ี
21 12170 เด็กหญิง เกิดกาญจน์ อยู่สุข สหวิทย์ 
22 12090 เด็กหญิง เขมนิจ ศรีวัฒนชัย ศุภลักษณ์ (เมืองสุพรรณบุรี) 
23 12097 เด็กหญิง กีรติยา ศิลาการกุล อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 
24 12053 เด็กชาย อติรถ ธาราสิทธิ์ อนุบาลสุพรรณบุร ี
25 12062 เด็กหญิง ธัญญ์วัสสา วรกิจเจริญชัย อนุบาลสุพรรณบุร ี
26 12067 เด็กหญิง พิมพ์ชญา ว่องสหตกุลชัย สุพรรณภูมิ 
27 12115 เด็กหญิง จอมขวัญ - ศุภลักษณ์ (เมืองสุพรรณบุรี) 
28 12056 เด็กหญิง พีรยา บุญเกิด สุพรรณภูมิ 
29 12071 เด็กหญิง ปุณณ์ณิษา ทาเหล็ก อนุบาลสุพรรณบุร ี
30 12185 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์  พรหมอิ่ม วัดใหม่รัตนเจดีย์ 

31 12186 เด็กชาย  ชยาวิชญ์  นุวงษ์วรรณ์ วัดใหม่รัตนเจดีย์ 
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 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  36  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

32 12162 เด็กหญิง ธนัญชนก ดีเทียน อนุบาลสุพรรณบุร ี
33 12026 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เส็งหลวง สุพรรณภูมิ 
34 12012 เด็กชาย เลออน ชตาร์ค ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
35 12187 เด็กหญิง ปรียาภัทร  แก้วสุวรรณ สหวิทย์ 
36 12182 เด็กหญิง  ภิญญาณัฏฐ  ศรีสวัสดิ์ สุพรรณภูมิ 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 

  ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันที่  9  มีนาคม  ๒๕๖5   
ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  และบรรลุนิติ      
ภาวะแล้วพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที ่ 11 มีนาคม  ๒๕๖5   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบได้  ในวันที่  11  มีนาคม ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง   
 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖5  
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  
(กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับคะแนนเข้า
มาแทน) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายตรัยพงษ ์ เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 


