
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
  เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖6     
         ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.      
         (SMART CLASS)” 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิ ง  เรื่อง  การรับนัก เรียน เข้ าศึกษาต่อในชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  ๑                       
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖6  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท.                   
และ สอวน.  ( SMART CLASS)”  ซึ่งกำหนดรับนักเรียน  ๒  ห้อง  จำนวน  ๖๐ คน  และกำหนดการสอบคัดเลือกใน
วันที่  4  มีนาคม  ๒๕๖6  แล้วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖6  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง  สสวท. 
แ ล ะ  ส อ ว น .  (SMART CLASS)”   นั ก เ รี ย น   ๒   ห้ อ ง เรี ย น   โ ด ย มี นั ก เรี ย น ส อ บ ผ่ า น ตั ว จ ริ ง 
เรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  และนักเรียนสอบผ่านสำรองเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้    
จำนวน  30  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้   จำนวน  ๖๐  คน 

ที ่
รหัสประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

1 12112 เด็กชาย จิรายุ สุวีรายุทธ สหวิทย์ 
2 12079 เด็กหญิง กัญญาภัค กะฐินเทศ ศุภลักษณ์ 
3 12101 เด็กชาย ภาคิน สุนพคุณศรี ศุภลักษณ์ 
4 12076 เด็กหญิง บุณณดา แสนมาตย์ ศุภลักษณ์ 
5 12115 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธิญาฎ ์ คิ้วเที่ยง สาธิตละอออุทิศฯ 
6 12049 เด็กชาย วรินทร รุ่งวารินทร์ สหวิทย์ 
7 12116 เด็กหญิง ธัญรัตน์ ชาดิษฐ อนุบาลสุพรรณบุรี 
8 12140 เด็กชาย ใจดี แฟรงโก้ คามิลอน อนุบาลด่านช้าง 
9 12045 เด็กหญิง ปาลิตา ประชาธนานุกิจ ปรีดาวิทย์ 

10 12038 เด็กหญิง พัทธมน ประกอบแสง อนุบาลสุพรรณบุรี 
11 12013 เด็กชาย พิทักษ์อนันต์ โกวิทวณิชชา สหวิทย์ 
12 12034 เด็กหญิง มัลลิกา คล้ายวิเชียร ดอนเจดีย์พิทยาคม 
13 12017 เด็กชาย จิรณัฐ สุวรรณรักษ์กูล สหวิทย์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ที ่
รหัสประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

14 12057 เด็กหญิง ณพัชร์ พูลทวีธรรม สหวิทย ์
15 12023 เด็กหญิง กัญญาภัค ว่องสหตกุลชัย สุพรรณภูมิ 
16 12055 เด็กหญิง เจียระไน วิจิตรุจนพันธุ์ อนุบาลพรประสาทวิทยา 
17 12087 เด็กชาย ปรันตวัฒน์ แป้นทอง ศุภลักษณ์ 
18 12110 เด็กหญิง ณัฐนิชา จันทร์หอม สหวิทย์ 
19 12141 เด็กชาย นัธศร ขาววิเศษ สหวิทย์ 
20 12024 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เจริญพานิชเสรี สุพรรณภูมิ 
21 12145 เด็กหญิง พลอยปภัส โรจน์จรุงอร่าม แม่พระประจักษ์ 
22 12068 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ล้ำเลิศ ปรีดาวิทย์ 
23 12051 เด็กหญิง ภูริชญา สะราคำ อนุบาลยอดไม้งาม 
24 12033 เด็กหญิง มนัสวี ศรีวิไล สหวิทย์ 
25 12056 เด็กหญิง ณัชชา คงคา ศุภลักษณ์ 
26 12150 เด็กหญิง ชนิดาภา ศรีมุกดา อนุบาลสุพรรณบุรี 
27 12010 เด็กหญิง พรนิชา รุ่งพันธุ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
28 12099 เด็กหญิง กัญญพัชร อินทร์สุข อนุบาลด่านช้าง 
29 12144 เด็กหญิง ณฐอร อ่อนสอาด สหวิทย์ 
30 12104 เด็กหญิง ณษมา จิ๋วเจริญ ศุภลักษณ์ 
31 12026 เด็กหญิง วรัชยา ลออเลิศ สุพรรณภูมิ 
32 12088 เด็กหญิง กัญญ์รฐา เจนจิรวัฒน ์ ศุภลักษณ์ 
33 12138 เด็กหญิง พรนภัส ทิพสุภา อนุบาลฯดอนเจดีย์ 
34 12143 เด็กหญิง พริมรดา ศิลาการกุล อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 
35 12155 เด็กหญงิ ยศยา เอกวาราธนาบดี ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
36 12002 เด็กหญิง กฤติยาณี จรเณร สหวิทย์ 
37 12075 เด็กหญิง พรศิริ ศรีสุข ศุภลักษณ์ 
38 12081 เด็กหญิง รณภร ชาววาณิช ศุภลักษณ์ 
39 12065 เด็กหญิง ไอหนาว คุณากรกุล ปรีดาวิทย์ 
40 12074 เด็กหญิง ภัณฑิลา ชาทิพย์ ศุภลักษณ์ 
41 12085 เด็กหญิง นภาภรณ์ จันผาทวีสิน ศุภลักษณ์ 
42 12006 เด็กหญิง ธนากานต์ ทรัพย์อินทร์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
43 12122 เด็กหญิง ณัฐวิภา ขันติวงค์ ปรีดาวิทย์ 
44 12011 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ เรียงชนะวัชน์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
45 12007 เด็กชาย กองพล เสาะแสวง ดอนเจดีย์พิทยาคม 
46 12077 เด็กหญิง พิชชาพร หาญพุฒ ศุภลักษณ์ 
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๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๖๐  คน  (ต่อ) 

ที ่
รหัสประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

47 12154 เด็กหญิง มนัสนันท์ คำเดช สหวิทย์ 
48 12005 เด็กหญิง ทัศนันท์ มีมุข อนุบาลสุพรรณบุรี 
49 12041 เด็กหญิง วรรษา แก้วมณี อนุบาลสุพรรณบุรี 
50 12058 เด็กหญิง ยศวีร์ จะบัง สหวิทย์ 
51 12117 เด็กหญิง นวพร นิโรจน ์ สหวิทย์ 
52 12043 เด็กหญิง อิชยาวัลย์ สังขพันธุ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
53 12114 เด็กหญิง จิราพัชร ทองสายใจ อนุบาลสุพรรณบุรี 
54 12020 เด็กหญิง กฤตพร วิทยวราวัฒน์ สุพรรณภูมิ 
55 12135 เด็กหญิง ปภินดา ศรีสมโภชน ์ สหวิทย์ 
56 12029 เด็กชาย พรพชร อ่อนคง สุพรรณภูมิ 
57 12003 เด็กหญิง ณัชริญา สมุทรสาคร อนุบาลสุพรรณบุรี 
58 12032 เด็กหญิง ฐิตาพร บริบูรณ์นางกูร อนุบาลยอดไม้งาม 
59 12014 เด็กหญิง กนกวรรณ ทองคำ อนุบาลสุพรรณบุรี 
60 12113 เด็กหญิง บุญญิสา ศูนย์ศรี วัดสุวรรณนาคี 

 

 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  30  คน 

ที ่
รหัสประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชือ่สกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

1 12124 เด็กหญิง ฑิฆัมพร เผื่อนสุริยา อนุบาลพรประสาทวิทยา 
2 12042 เด็กหญิง ณิชานันท์ ม้าทอง วัดบรรไดทอง  
3 12093 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ วุฒิ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
4 12107 เด็กหญิง ธนวรรณ วรศิริ ปรีดาวิทย์ 
5 12089 เด็กหญิง วรรณษา เยาะแก้ว อนุบาลสุพรรณบุรี 
6 12086 เด็กหญิง อนุมาส จินดาเจริญมั่นคง ศุภลักษณ์ 
7 12028 เด็กชาย ศุภกร สุพรรณนคร สุพรรณภูมิ 
8 12142 เด็กชาย ฐานัส ประสานเนตร สหวิทย์ 
9 12027 เด็กชาย พีระณัฐ ดอกรัก สุพรรณภูมิ 

10 12126 เด็กหญิง บุญจิรา ประทุมนันท์ ปรีดาวิทย ์
11 12069 เด็กหญิง ธนัชพร ม่วงเพชร ปรีดาวิทย์ 
12 12091 เด็กหญิง กมลวรรณ ทองสุข สุพรรณภูมิ 
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 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  30  คน (ต่อ) 

ที ่
รหัสประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชือ่สกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

13 12133 เด็กหญิง อิชฌนารินทร์ เรือนตื้อ สุพรรณภูมิ 
14 12001 เด็กหญิง นราวดี อยู่ศรี สหวิทย์ 
15 12036 เด็กหญิง ณัฐณิฌา นาคทองอินทร์ ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
16 12098 เด็กหญิง เมธาพร จันทร์นุ่ม ศุภลักษณ์ 
17 12149 เดก็หญิง พิมพ์ปวีณ์ วีระสกุล สหวิทย์ 
18 12053 เด็กหญิง นพัสอร ทองนุ่ม ศุภลักษณ์ 
19 12019 เด็กหญิง ภัทรวดี ไกรพัฒน์ สุพรรณภูมิ 
20 12100 เด็กหญิง ชญตา กอบัวแก้ว ศุภลักษณ์ 
21 12040 เด็กหญิง ณฐมน ดียิ่ง อนุบาลยอดไม้งาม 
22 12072 เด็กหญิง จิราพร หอมสุวรรณ อนุบาลเตือนจิตร 
23 12082 เดก็ชาย ปิยพัทธ์ ทองขาว ศุภลักษณ์ 
24 12109 เด็กหญิง วริศรา มาลัยทอง ศุภลักษณ์ 
25 12073 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา จันทร์ประไพ ศุภลักษณ์ 
26 12083 เด็กหญิง เบญจพร ใจดี วัดชีธาราม 
27 12147 เด็กหญิง กมลชนก นึกรวย วัดเขาดิน 
28 12025 เด็กหญิง กวินตรา เกตุประสิทธิ์ สุพรรณภูมิ 
29 12148 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ อ้นไชยะ เซนต์ราฟาแอล 
30 12158 เด็กหญิง พิชชา แก้วมนู อนุบาลสุพรรณบุรี 

 

ใหน้ักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น  

 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 

  ๑.๑  มารายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว  ในวันที่  8  มีนาคม  ๒๕๖6   
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  และบรรลุนิติ      
ภาวะแล้ว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  10 มีนาคม  ๒๕๖6   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่า
สละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบได้  ในวันที่  10  มีนาคม ๒๕๖6  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง   
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 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  1.1 มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  8  มีนาคม  ๒๕๖6  
เวลา 12.00 -  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  
ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  1.2 นักเรียนที่สอบผ่านสำรองจะได้สิทธิ์เข้าเรียนเมื่อนักเรียนสอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและ  
มอบตัว หรือไม่ประสงค์มาเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบผ่านสำรองที่มารายงานตัวตามลำดับคะแนนเข้ามาแทน 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 


