
  

 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง    รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 

             ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
    ภาษาอังกฤษ (English Program)  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี”  

___________________________ 
 

  ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑      
ปีการศึกษา  ๒๕๖6  ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี” ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครจำนวน   
111  คน  และกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  
ซ่ึงคัดเลือกในวันที่  25- 26 กุมภาพันธ์ และวันที่ 4  มีนาคม  ๒๕๖6  แล้วนั้น 

  โรงเรียนสงวนหญิ ง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ผ่ านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖6  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ  (English Program)  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี”  
โดยมีนักเรียนสอบผ่านตัวจริง จำนวน  ๖1  คน และนักเรียนสอบผ่านสำรอง จำนวน 13 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖1  คน 

ที ่
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

1 11089 เด็กหญิง แพรยาภา มิตรสันติสุข สหวิทย์ 
2 11096 เด็กหญิง ชวฐาพร รุ่งวิตรี ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
3 11068 เด็กชาย พงศกันต์ พันธุ์พฤกษชาติ ศุภลักษณ์ 
4 11019 เด็กหญิง ภฤศมน อสัมภินพงศ์ ปรีดาวิทย์ 
5 11050 เด็กหญิง บุณยานุช คำโพธิ์ชา อนุบาลสุพรรณบุรี 
6 11054 เด็กหญิง นนิชา สุขธรรมโชต ิ อนุบาลสุพรรณบุรี 
7 11059 เด็กชาย ศักดิพงศ์ โรจน์ประทักษ์ ศุภลักษณ์ 
8 11087 เด็กหญิง ภลดา เจริญพร สหวิทย์ 
9 11104 เด็กหญิง ญาพิชญา เภสัชเวชกิจ สหวิทย์ 

10 11048 เด็กชาย วีรวิชญ ์ อนันตทิพยเมธี อนุบาลสุพรรณบุรี 
11 11093 เด็กชาย คุณัชญ์ พูลกำลัง สหวิทย์ 
12 11060 เด็กหญิง กัญญาพัชร คุ้มประดิษฐ์ ศุภลักษณ์ 
13 11005 เด็กหญิง ณัฐริณีย์ คงทองทิพย์ ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
14 11085 เด็กหญิง พรธีรา ดาวเรือง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖1  คน  (ต่อ) 

ที ่
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

15 11028 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ สุวรรณบุญฤทธิ์ สหวิทย์ 
16 11080 เด็กหญิง อภิญญา น้ำวิวัฒน ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
17 11011 เด็กชาย ณบวร ธนะสารสมบูรณ์ ศุภลักษณ์ 
18 11039 เด็กหญิง ภัครดา บำรุงศักดิ์ สหวิทย์ 
19 11065 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ศรีสุวรรณศักดา ศุภลักษณ์ 
20 11083 เด็กหญิง สราลี อุกระวงษ์ อนุบาลเดิมบางนางบวช 
21 11070 เด็กชาย ณัฐเสฐ หวังบูรพาไพบูลย์ ศุภลักษณ์ 
22 11017 เด็กหญิง พิชชากร เพ่ิมธนาวงศ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
23 11064 เด็กหญิง ปริยากร เฮงวัฒนา ศุภลักษณ์ 
24 11067 เด็กชาย ธัชพล วรรณโต ศุภลักษณ์ 
25 11069 เด็กชาย ศตวรรษ อุ่นศิริ ศุภลักษณ์ 
26 11021 เด็กหญิง จรัญพร พยัพ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 
27 11007 เด็กชาย วรพล ลาภกาญจนา สหวิทย์ 
28 11008 เด็กชาย นันทิพัฒน์ พ่ึงวรอาสน์ ศุภลักษณ์ 
29 11056 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ แย้มมณีชัย ศุภลักษณ์ 
30 11077 เด็กหญิง ศุภธิติ แก้วเขียว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

31 11014 เด็กหญิง ปภัทรศร นิลวงศ์ สหวิทย์ 
32 11024 เด็กหญิง เบญจภัสสร ์ ศรีเหรา อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
33 11002 เด็กชาย พีรวิชญ์ บัวกระสินธุ์ สหวิทย์ 
34 11006 เด็กชาย ชลากร รถมณี สหวิทย์ 
35 11010 เด็กหญิง ชนาภัทร ช่อราตรี อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
36 11049 เด็กหญิง เตชินี กิจปราชญ์ เซนต์จอห์น บัปติสต์ 
37 11062 เด็กชาย พศธนรัชช์ หอมกลิ่นขจร ศุภลักษณ์ 
38 11047 เด็กหญิง ศริญญา ดำรงรัตน์นุวงศ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
39 11015 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ พิทักษ์สินสุข อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
40 11061 เด็กชาย ณัฏฐ์ธเนศ จักรสถาพร ศุภลักษณ์ 
41 11004 เด็กหญิง นันท์ธวัล ทรัพย์มาดีกุล สหวิทย์ 
42 11078 เด็กหญิง ณฐา มณีรัตน์ ศุภลักษณ์ 
43 11100 เด็กหญิง อภิสรา สุขสามัคคี สหวิทย์ 
44 11058 เด็กหญิง นาราชา น้อยเวช ศุภลักษณ์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖1  คน  (ต่อ) 

ที ่
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

45 11088 เด็กชาย ธาม กลั่นเงิน สหวิทย์ 
46 11107 เด็กหญิง ชนากานต์ แก้วปานกัน วิทยาศึกษา 
47 11001 เด็กหญิง บุญฑิตา เพ็งคล้าย อนุบาลสุพรรณบุรี 
48 11110 เด็กหญิง ณนท์นลิน พลเสน สหวิทย์ 
49 11020 เด็กชาย นันทพัทธ์ จันทร์สุวรรณ สหวิทย์ 
50 11101 เด็กหญิง ณวรรณ์ศา สง่ากูล สุพรรณภูมิ 
51 11003 เด็กหญิง นันณภัสร์ ทรัพย์มาดีกุล สหวิทย์ 
52 11018 เด็กหญิง ชวัลญา ขาววิเศษ อนุบาลสุพรรณบุรี 
53 11091 เด็กหญิง ชัญญา เลื่อนประไพ สหวิทย์ 
54 11043 เด็กชาย ธรรมชาติ คูหากาญจน์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 
55 11072 เด็กหญิง ศิริพรรณษา หนูทอง อนุบาลสุพรรณบุรี 
56 11030 เด็กหญิง ณฐมณฑ์ ขาววิเศษ อนุบาลสุพรรณบุรี 
57 11012 เด็กหญิง วิชญาพร ศรีเที่ยงตรง สหวิทย์ 
58 11031 เด็กหญิง กัลยรัตน์ พุ่มซ้อน อนุบาลสุพรรณบุรี 
59 11033 เด็กหญิง ลภัสรดา สินไพบูลย์ผล สหวิทย์ 
60 11084 เด็กหญิง ณัฐชยา เข็มเงิน อนุบาลเดิมบางนางบวช 
61 11051 เด็กหญิง ปัญญกัญญ์ บุญจง สหวิทย์ 

 

2. นักเรียนสอบผ่านตัวสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  13  คน 

ที ่
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

1 11098 เด็กหญิง พรมพัชสร ขยันสะการ อนุบาลยอดไม้งาม 
2 11009 เด็กหญิง เบญญาภา กุลชนะเชาวน์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

3 11066 เด็กหญิง อรกัญญา จีนขจร ศุภลักษณ์ 
4 11092 เด็กหญิง ภัทร์สิริย์ สิริชวลิต สหวิทย์ 
5 11055 เด็กหญิง พิชญ์คณิน คำยอด สหวิทย์ 
6 11090 เด็กหญิง กัญญ์ณณัฐ วงษ์เพ็ง สหวิทย์ 
7 11036 เด็กหญิง ศุภัสรา ธีรประวัติวงษ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
8 11094 เด็กหญิง จริญลดา มาลาวงษ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
9 11045 เด็กหญิง รัฐนภา ห้วยหงษ์ทอง อนุบาลสุพรรณบุรี 

10 11111 เด็กหญิง อภัสนันท์ นาคทิพย์ อนุบาลยอดไม้งาม 
11 11032 เด็กหญิง เปมิกา ปารมีธรรม รัตนศึกษา 
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2. นักเรียนสอบผ่านตัวสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  13  คน (ต่อ) 

ที ่
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

12 11029 เด็กชาย อินทัช พัฒนะพีระพงศ์ สหวิทย์ 
13 11026 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ จำปาเงิน ศุภลักษณ์ 

 

ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
 ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว   
ในวันที่  8  มีนาคม  ๒๕๖6  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง และบรรลุนิติ
ภาวะแล้วพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่  10  มีนาคม  ๒๕๖6  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาทีก่ำหนดถือ
ว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ English Program  ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  อาคาร 2 ห้อง 236  โรงเรียนสงวนหญิง  และประชุมผู้ปกครองรวม ในวันที่  2  เมษายน  
๒๕66  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ อาคารโดมหน้าเสาธง   
  ๒.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
       1.1 มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  8  มีนาคม  ๒๕๖6  
เวลา 12.00 -  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนที่ไม่มา
รายงานตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
       1.2 นักเรียนที่สอบผ่านสำรองจะได้สิทธิ์เข้าเรียนเมื่อนักเรียนสอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัว
และ  มอบตัว หรือไม่ประสงค์มาเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบผ่านสำรองที่มารายงานตัวตามลำดับคะแนน 
เข้ามาแทน 
  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
                     (นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง   


