
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
       เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
               โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SMTE) 

___________________________ 
 
 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ประเภท  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งกำหนดรับนักเรียนจำนวน  ๓๐  คน  และกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่  7  มีนาคม  ๒๕๖5  แล้วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิ ง   ขอประกาศรายชื่ อนั ก เรียนที่ ผ่ านการสอบคัด เลื อกเข้ าศึกษาต่ อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖5  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีนักเรียนสอบผ่านตัวจริงเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวน  30  คน  และนักเรียน                 
สอบผ่านสำรองเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบไดจ้ำนวน  15 คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๓๐  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 43039 นาย ธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ สงวนหญิง 
2 43004 นางสาว ธันยณัฐต์ ขลังธรรมเนียม สงวนหญิง 
3 43030 นางสาว กษมา คุ้มประดิษฐ์ สงวนหญิง 
4 43035 เด็กหญิง ณิชาภา   แช่มวงษ์ สงวนหญิง 
5 43020 นางสาว จิรัจฌา พันธุ์พฤกษ์ สงวนหญิง 
6 43036 นางสาว วรันตรี   ทิมใจทัศน์ สงวนหญิง 
7 43077 เด็กชาย  ธีรพันทุ์ ไกรทองอยู่ สงวนหญิง 
8 43080 นางสาว  ภารดี เวทยานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9 43082 นางสาว ปุณยนุช กวดขันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

10 43084 นางสาว สุประวีณ์ สมานทรัพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
11 43058 นาย ธนกร อ้ึงเจริญทรัพย์ สงวนหญิง 
12 43060 เด็กหญิง ชมตะวัน ปุ่นนิ่ม สงวนหญิง 
13 43007 นางสาว ณัฐพร แก้วเจริญ สงวนหญิง 
14 43073 เด็กหญิง ปนัสยา จันทร์เทศ สงวนหญิง 
15 43052 นางสาว ชุติกาญจน์  ขัณฑ์ประภาพกุล สงวนหญิง 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้    จำนวน  ๓๐  คน  (ต่อ) 
 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จากโรงเรียน 

16 43011 นางสาว กรศิรินทร์ พาเลิศ สงวนหญิง 
17 43069 เด็กหญิง จิดาภา อาจศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
18 43078 นางสาว ธัญวรัตน์ ทับพันธุ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
19 43003 นางสาว ณัชชา พิมใจใส สงวนหญิง 
20 43021 เด็กชาย วรนิพิฐ นนท์ธีระวิชยา สหวิทย์ 
21 43033 นางสาว ศุภิสรา   ฟักอ่อน สงวนหญิง 
22 43083 นางสาว มุนินทสินี รุจจนเวท วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
23 43012 นางสาว กมลชนก อัปมะเย สงวนหญิง 
24 43046 นางสาว ลลิตภัทร  จันทร์ดัด สงวนหญิง 
25 43056 เด็กหญิง รัตนากร ชูสุวรรณ ์ บ้านทุ่งดินดำ 
26 43041 เด็กหญิง ครองขวัญ ล้วนเนตรเงิน สงวนหญิง 
27 43061 เด็กหญิง พลอยพิชชา เฉลิมเตชวงศา สงวนหญิง 
28 43005 นางสาว กัญจ์นภัส ผาสุข สงวนหญิง 
29 43027 นางสาว พิมพ์นภา ภมรสุพรวิชิต สงวนหญิง 
30 43092 เด็กหญิง ขวัญชนก วิบูลย์อรรถกร สงวนหญิง 

 
 ๒.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๑5  คน  

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 43019 เด็กหญิง ณัฐกมล โรจน์บุญถึง สงวนหญิง 
2 43053 นางสาว พรรณทิภา  พันธ์ชูชาติ สงวนหญิง 
3 43032 นางสาว อลินสิตา  นิธิสนวพัส สงวนหญิง 
4 43047 เดก็หญิง ธนัชพร  คงเปีย สงวนหญิง 
5 43051 เด็กหญิง ศุภรัชตา  คูหาพัฒนกุล สงวนหญิง 
6 43010 เด็กหญิง มานิตา ศรีเพียงจันทร์ สงวนหญิง 
7 43008 เด็กหญิง ปวริศา ฉิมวงษ์ สงวนหญิง 
8 43018 เด็กหญิง ณันฑวรรณ ศรีคำ สงวนหญิง 
9 43022 นางสาว นิสากร ป่าสวนสัก สงวนหญิง 

10 43040 นางสาว นัทธ์หทัย ตันพิรุฬห์ สงวนหญิง 
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 ๒.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๑5  คน (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

11 43048 เด็กหญิง ณัฐวรา  พลมั่น สงวนหญิง 
12 43014 นางสาว พุทธรักษา เขาแก้ว สงวนหญิง 
13 43085 นาย พลวรรธน์ อ่อนละออ สงวนหญิง 
14 43013 นางสาว ปารมี อ้วนเจริญ สงวนหญิง 
15 43026 เด็กหญิง ชยาภรณ์ นาคยศ สงวนหญิง 

 

ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น  
 ๑. นักเรียนสอบผา่นตัวจริง 
  ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว   
ในวันที่  10  มีนาคม  ๒๕65  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรยีนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง และบรรลุนิติภาวะแล้ว 
พร้อมแสดงบัตรประจำตวัผู้สมัคร  ในวันที่  12  มีนาคม  ๒๕65  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่  12  มีนาคม  ๒๕65  เวลา 13.0๐ น. รปูแบบออนไลน์    

 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  12  มีนาคม  ๒๕65 
เวลา  ๑๒.๐๐ น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง   
(กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและมอบตัว  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองตามลำดับ
คะแนนเข้ามาแทน) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 


