
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
          เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา   
                 ๒๕๖5  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา 
                 ในภูมิภาค  (Education Hub)  โปรแกรมนานาชาติ (International  Program : IP) 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                     
ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  
(Education  Hub)  โปรแกรมนานาชาติ   ( International  Program : IP)  กำหนดรับนั กเรียนที่ จบชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖5  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิง และนักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนมาสมัคร                
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 25 คน แบ่งเป็นนักเรียน English Program จำนวน 22 คน                  
และนักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ จำนวน 3 คน  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน 11 คน        
แบ่งเป็นนักเรียน English Program จำนวน 8 คน และนักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ จำนวน 3 คน   

 โรงเรียนสงวนหญิง ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖5 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา                   
ในภู มิ ภ าค  (Education Hub) โป รแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP) โดยแยกตามแผน                  
การเรียนดังต่อไปนี้ 

 ๑.  นักเรียนโครงการ English Program สอบผ่านตัวจริง  

      แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 22 คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชือ่ – นามสกุล 

1 44024 เด็กหญิง ภัคพร  เวทยานนท์ 
2 44028 นางสาว พัทย์ญดา  ศิลป์ไพบูลย์พานิช 
3 44031 นางสาว ณัชชา  อ๊ึงพลาชัย 
4 44007 นาย นรภัทร  นิมมานนรวงศ์ 
5 44020 นาย ปัณณพนธ์  ศรีประมงค์ 
6 44011 นางสาว อภิชญา  พันธุ์พฤกษ์ 
7 44012 นางสาว พรปวีณ ์ เฮงวัฒนา 
8 44014 นางสาว ณัชชา  เวชวิฐาน 
9 44001 นางสาว ศุภณิดา สุขธรรมโชต ิ
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 ๑.  นักเรียนโครงการ English Program สอบผ่านตัวจริง  

      แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 22 คน (ต่อ) 

ลำดับท่ี 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชือ่ – นามสกุล 

10 44008 นางสาว สุกฤษณ์ภรณ ์ ช่างเรือนกุล 
11 44009 นางสาว ศิรภัสสร  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
12 44005 นางสาว วิพัสวี  อนันตทิพยเมธี 
13 44015 นาย ศุภวิชญ์  จตุรพิธพรพิเศษ 
14 44010 เด็กชาย วรากร  นาคไชยะ 
15 44019 เด็กชาย อติรุจ  ธาราสิทธิ์ 
16 44033 เด็กหญิง แคสแซนดร้า  นะวาระ 
17 44038 นางสาว สุพิชฌาย์  สุคนธ์วารี 
18 44030 นางสาว รุจาภา  วิเศษสุข 
19 44021 เด็กชาย ต้นน้ำ  ผจญภัย 
20 44029 นางสาว ณัชชา  ศรีธำรงวัชร์ 
21 44025 นางสาว พิมพ์ชนก  ตันติเสถียรชัย 
22 44022 นาย กฤษพนธ์  เหียนขุนทด 

 

 1. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านตัวจริง  

    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 3 คน   

ลำดับท่ี 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 44037 นางสาว รวิสรา  โค้วอุดมประเสริฐ 
2 44035 เด็กหญิง ปวัณรัตน์  จันทร์สุวรรณ 
3 44036 เด็กหญิง กีรติกา  ทนุการ 
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 ๒.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program สอบผ่านตัวจริง  

     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 8 คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 45010 เด็กหญิง ฐิตารีย์  บรรจง 
2 45006 นางสาว พิมพ์นารา  ธนะประเสริฐกุล 
3 45007 นางสาว พิมพ์ระวี  ชนะสงคราม 
4 45002 นางสาว จิดาภา  มุขโสภาพันธุ์ 
5 45003 นางสาว ศุภกาญจน์  หวังทรัพย์ 
6 45008 นางสาว จิรัชยา  พงษ์ธัญญการ 
7 45011 นางสาว กวิตา  ม่วงอิ่ม 
8 45009 นางสาว ธัญพิชชา  สมสนิท 

 

 ๒.  นักเรียนทัว่ไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านตัวจริง  

      แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  3  คน   

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 45004 นางสาว สุชัญญา  สถาปนพิทักษ์กิจ 
2 45005 นางสาว ญาณิศา  นาคนิยม 
3 45001 นางสาว ธัญสรณ์ เดชสำราญ 
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 ๓.  นักเรียนแผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สอบผ่านสำรอง   
      เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  10  คน 
 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

1 44041 นางสาว  พศิกา เนตรประภิศ 
2 44034 นาย กล้ากวี  พัฒนะพีระพงศ์ 
3 44006 นางสาว นันท์นภัส  ประดับมุข 
4 44013 เด็กชาย พบธรรม  ทรัพย์สุพรรณ 
5 44023 นางสาว ศิรินธร  พ่อค้า 
6 44003 เด็กหญิง ประภัสสร  นิลกำจร 
7 44016 นางสาว ณัฏฐวรรณ  จามรสุวรรณ 
8 44017 นาย ณภัทร  มณีรัตน์ 
9 44032 นาย ณชพล  เอ้ือทยา 

10 44042 นางสาว อรนุช ทองสัมฤทธิ์ 
 

ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น 
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  

  ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรบัเอกสารการมอบตัว                                
ในวันที่  10 มีนาคม  2565  ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรยีนที่แทจ้ริง และบรรลุนิติภาวะแล้ว  
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  12  มีนาคม  2565  เวลา ๐9.00 - ๑๒.๐๐ น.   
ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง   
(นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง วันที ่ 12  มีนาคม  2565  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องมัลติมเีดีย  

 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  12  มีนาคม  2565   
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง   
(กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับคะแนนเข้า
มาแทน) 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


