
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

 ประเภทห้องเรียนปกติ  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ 
____________________________ 

 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔     
ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  และได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก   
ในวันที่  27  มีนาคม  ๒๕๖5  แล้วนั้น  โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ตัวจริง เรียงตามเลขประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 18 คน และนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง 1  คน  แยกตามแผนการ
เรียนที่รับ  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง  จำนวน  18  คน  ดังนี้ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีจริง) จำนวน  1๐  คน 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร 
๑ ๔๖๐๒๗ นางสาว ณัฏฐกานต์ อภิพัฒน์ชัย 
๒ ๔๖๐๔๘ นางสาว ขวัญจิรา  ขำวงษ์ 
๓ ๔๖๐๕๙ เด็กหญิง ขวัญพญา วิชาลัย 
๔ ๔๖๐๖๓ นางสาว สุวิชาดา พิสุทธิ์เมธาวงศ์ 
๕ ๔๖๐๗๔ นางสาว มุนินทสินี รุจจนเวท 
๖ ๔๖๐๗๕ นาย พงศธร  ปรางศร 
๗ ๔๖๐๘๙ เด็กหญิง ชนาภา กระต่ายเทศ 
๘ ๔๖๐๙๖ นาย ณวกฤช พานิล 
๙ ๔๖๑๐๘ นางสาว ปุญญิศา อนุช 

๑๐ ๔๖๑๑๑ นางสาว กฎลดา  ศิวชาติ 
 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีสำรอง) จำนวน  1  คน 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร 

1 ๔๖๐๐๙ เด็กหญิง สิริกร ขุนพิชัย 

      **หมายเหตุ มีนักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัคร จำนวน 11 คน 
       
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 10 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว พร้อม
ผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง เพ่ือยืนยันสิทธิ์และ
ลงทะเบียนเรียน ในวันที่  31  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น. ณ  อาคารโดม 
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรยีน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
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                 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – คณิตศาสตร์  (บัญชีจริง) จำนวน  4  คน 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชือ่สกุล ผู้สมัคร 
๑ ๔๗๐๓๓ นาย ภพธร  เทียนประทีป 
๒ ๔๗๐๓๖ เด็กหญิง มัฎสิกาญจน์  มโนสาร 
๓ ๔๗๐๔๐ นาย พัชรพล ดอกรัก 
๔ ๔๗๐๔๑ เด็กหญิง นภกมล วัฒนชีวโนปกรณ ์

      **หมายเหตุ มีนักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัคร จำนวน 4 คน  
 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 4 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว พร้อม
ผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง เพ่ือยืนยันสิทธิ์และ
ลงทะเบียนเรียน ในวันที่  31  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น. ณ  อาคารโดม 
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรยีน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 

 

 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  (บัญชีจริง) จำนวน  4  คน 
ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร 

๑ ๔๘๐๑๔ เด็กหญิง พิชญา บุญประเสริฐ 
๒ ๔๘๐๓๗ นางสาว ธีรตา  พุ่มสิน 
๓ ๔๘๐๔๗ เด็กชาย ศุภกฤต  พิพิธ 
๔ ๔๘๐๖๓ เด็กหญิง กฤตณัฐนันท์  พลเสน 

      **หมายเหตุ มีนักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัคร จำนวน 4 คน 
     

      ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 4 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว 
พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  31  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น. ณ  อาคารโดม 
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรยีน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
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** หมายเหตุ ** 
          ๑. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  ทางโรงเรียนจะเรียกนักเรียน                 
ที่สอบผ่านการคัดเลือก (บัญชีสำรอง) ของแต่ละแผนการเรียน  มารายงานตัวตามลำดับต่อไป 
          ๒. สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก (สำรอง)  ให้มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว 
พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  31  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  11.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น. ณ  อาคารโดม 
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรยีน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
แนบท้ายประกาศ ว่าด้วยเรื่อง การจัดสรรจำนวนนักเรียนทดแทนอัตราที่ว่างลง ตามที ่โรงเรียนสงวนหญิง       
ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป โดยกำหนด หลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

1. นักเรียนทั่วไปห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือก)  
แผนการเรียน วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์ รับจำนวน 10 ราย  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ รับจำนวน 10 ราย  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน   รับจำนวน 10 ราย 
จากการดำเนินการสอบคัดเลือก ปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ จำนวน 18 ราย คงเหลือ

อัตราว่าง จำนวน 12 ราย 
ทัง้นี้ โรงเรียนสงวนหญิง จึงได้รายงานข้อมูลไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณานักเรียน    
ตามจำนวนดังกล่าวต่อไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


