
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง    รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

             ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ      
    เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” (English Program) 

___________________________ 
 

  ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑      
ปีการศึกษา  ๒๕65  ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี ” (English Program)  ซึ่ งมีนักเรียนมาสมัคร        
จำนวน 87 คน  และกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงคัดเลือกในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖5  แล้วนั้น 

  โรงเรียนสงวนหญิ ง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ผ่ านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสงวนหญิ ง  จังหวัดสุพรรณบุรี”  (English Program)                    
จำนวน 54 คน  โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  54  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑ 11056 เด็กชาย พลภัทร สำราญ  ยอเซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
๒ 11034 เด็กหญิง พริมา เตียวสกุล ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๓ 11063 เด็กชาย สุพิชา พานิชวงศ์  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๔ 11010 เด็กหญิง ณัฐภัทร  ชะเอมสินธิ์ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
๕ 11023 เด็กชาย ชนาธิป เครือหอม สหวิทย์ 
๖ 11053 เด็กหญิง ปัณชนิตย์ ศรีประมงค์  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๗ 11021 เด็กหญิง พาขวัญ รวมเมฆ สหวิทย์ 
๘ 11074 เด็กหญิง ปทุมวดี ถีระแก้ว  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๙ 11025 เด็กหญิง ณัฏฐพิชา คำวิระ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 

๑๐ 11075 เด็กหญิง พิชญนันท์ ไชยบุญญรัศมิ์  สหวิทย์ 
๑๑ 11008 เด็กชาย เตวิช  กิจอารีวรรณ วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 
๑๒ 11013 เด็กหญิง ชณัญชิตา อ่ิมเอิบ ศุภลักษณ ์(ด่านช้าง) 
๑๓ 11024 เด็กหญิง พรพรรษา แหวนทองคำ สหวิทย์ 
๑๔ 11037 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ทุระพล ศุภลักษณ ์(ด่านช้าง) 
๑๕ 11084 เด็กหญิง ภัสส์ณิชา ลีนานุวัฒน์  สหวิทย์ 
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  ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  54  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

๑๖ 11002 เด็กหญิง คณัสวรรณ   อนันต์ภิรานนท์ สารสาสน์วิเทศชลบุรี 
๑๗ 11001 เด็กหญิง  อินทุกานต์ โสมปิยาภรณ์ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๑๘ 11030 เด็กหญิง กัญจน์ณัฏฐ์ ราชรักษ์ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
๑๙ 11065 เด็กชาย พีรณัฐ แซ่อ้ัง  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๒๐ 11009 เด็กชาย ปัณณทัต  ราชบัณฑิตย์ วัดด่านช้าง 
๒๑ 11057 เด็กหญิง ณิชานันท์ ศรีประมงค์  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๒๒ 11078 เด็กหญิง สุรีรัตน์ มณีรัตน์  สหวิทย์ 
๒๓ 11077 เด็กหญิง พิมพ์นารา ตนะดุลย์  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๒๔ 11018 เด็กหญิง พิชชาภา วุฒิ อนุบาลพระบรมราชานสรณ์ดอนเจดีย์ 
๒๕ 11036 เด็กชาย ปรัชญ์นนท์ สุอังคะวาทิน ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๒๖ 11054 เด็กชาย อชิรวิชญ์ งามอภิสิทธิ์  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๒๗ 11067 เด็กชาย ธนวินท์ ลิ้มชัยสกุล  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๒๘ 11015 เด็กหญิง ธีรารัตน์  ดีบูชา สหวิทย์ 
๒๙ 11017 เด็กชาย บารมี   จินดาอินทร์ ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
๓๐ 11069 เด็กหญิง ธมลวรรณ แดงสวัสดิ์  สหวิทย์ 
๓๑ 11055 เด็กหญิง ปุญญทิพย์ จิวรรจนะศิริ  ปรีดาวิทย์ อู่ทอง 
๓๒ 11083 เด็กหญิง พิชชาพร ตันศิริ  วัดไผ่โรงวัว 
๓๓ 11028 เดก็ชาย ชินภัทท อุดมภักดีพงศ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
๓๔ 11066 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีสนิท  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๓๕ 11005 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ อิสสอาด สุพรรณภูมิ 
๓๖ 11052 เด็กหญิง รมย์ธีรา ตั้งบริบูรณ์สุข  สหวิทย์ 
๓๗ 11043 เด็กหญิง อุษาสวรรค์ จันทร์ปรุงตน วิทยาศกึษา 
๓๘ 11058 เด็กชาย พสธร จามรสุวรรณ  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๓๙ 11016 เด็กหญิง ณภคปภา  ไชยยงค์ ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๔๐ 11040 เด็กชาย พัสกร พันตัน สหวิทย์ 
๔๑ 11035 เด็กหญิง นรากานต์ พ่อค้า อนุบาลสุพรรณบุรี 
๔๒ 11059 เด็กหญิง ปุณณภา อาจละออ  ศุภลักษณ ์(เมืองสุพรรณบุรี) 
๔๓ 11050 เด็กหญิง อภิญญา ห้วยหงษ์ทอง อนุบาลวัดป่าเลย์ไลก์ 
๔๔ 11042 เด็กชาย ณัฐฐานนท์ สินธุชล ศรีรัตน์วิทยา 
๔๕ 11051 เด็กหญิง ชัญญา เจ็ดวรรณะ สหวิทย์ 
๔๖ 11049 เด็กหญิง ปรียาวดี บุญมาเจริญวงษ์ สหวิทย์ 
๔๗ 11003 เด็กหญิง กชพร  มณีอินทร์ อนุบาลยอดไม้งาม 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  54  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

48 11014 เด็กหญิง กัณยาวีร์  เสร็จกิจ วิทยาศึกษา 
49 11060 เด็กหญิง ศุภิสรา พรหมสว่างศิลป์  ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
50 11019 เด็กหญิง อลิสา สุริยพร สหวิทย์ 
51 11027 เด็กชาย ณัฐชนน พรอำนวยลาภ สหวิทย์ 
52 11046 เด็กหญิง พลอยณัชชา ทรัพย์มาดี อนุบาลสุพรรณบุรี 
53 11004 เด็กหญิง พรณภัทร  ปรางเทศ สหวิทย์ 
54 11031 เด็กหญิง ณัฐวดี ขันทอง อนุบาลยอดไม้งาม 

 

  ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
 ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันที่  9  มีนาคม  ๒๕๖5  
ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาทีก่ำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง และบรรลุนิติ
ภาวะแล้วพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาทีก่ำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ English Program  ในวันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖5  
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  หอ้งมัลติมีเดีย  โรงเรียนสงวนหญิง   
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


