
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
          เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖6   
                 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา  ในภูมิภาค   
        (Education Hub)  โปรแกรมนานาชาติ (International  Program : IP) 

___________________________ 
 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                     
ปีการศึกษา  ๒๕๖6  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  
(Education  Hub)  โป รแกรมน าน าช าติ   ( International  Program : IP)  กำห น ดรับ นั ก เรี ยน ที่ จ บ                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖6  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิ ง และนักเรียนทั่ วไปจากทั่วประเทศ รับสมัครแบ่งเป็น                                              
2 แผนการเรยีน  ได้แก่   

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
- นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ตัวจริง จำนวน 22 คน  
- นักเรียนทั่วไปจากท่ัวประเทศ    ตัวจริง จำนวน 3 คน   สำรอง 5 คน                         

2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  
- นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program  ตัวจริง จำนวน 11 คน  
- นักเรียนทั่วไปจากท่ัวประเทศ    ตัวจริง จำนวน 3 คน   สำรอง 2 คน 

 โรงเรียนสงวนหญิ ง ขอประกาศรายชื่ อนั ก เรียนที่ ผ่ านการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อชั้น                       
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖6 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภ าค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ  ( International  Program : IP) โดยแยก                    
ตามแผนการเรียนดังต่อไปนี้ 

 ๑.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program สอบผ่านตัวจริง  
      แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 22 คน 

ที ่
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 44003 เด็กหญิง   ณัฐณิชา จิตพินิจยล สงวนหญิง 
2 44002 เด็กหญิง   ปัณณธร เลาห์เจริญบัณฑิต สงวนหญิง 

3 44017 เด็กชาย    ธนพัทธ์ อนุกูลวัฒนา สงวนหญิง 

4 44018 เด็กชาย    ธัญวิวรรธน ์ ชยาวนิช สงวนหญิง 

5 44005 นาย        ปริวัสน ์ เกษียรสินธุ์ สงวนหญิง 

6 44026 เด็กชาย    พงศกร ชีวาสัจจาสกุล สงวนหญิง 
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 ๑.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program สอบผ่านตัวจริง  
      แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 22 คน (ต่อ) 

ที ่
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

7 44012 เด็กชาย    ณดล อ่อนสอาด สงวนหญิง 

8 44025 นาย        กฤษณพงศ์ ศรพรหม สงวนหญิง 

9 44008 นาย        ภาณุพงศ์ มาลัยกฤษณะชลี สงวนหญิง 

10 44004 นางสาว พิมณัฏฐา นิฏฐิยานนท์ สงวนหญิง 
11 44022 นางสาว วัชรีวรรณ อุ่นทรัพย์ สงวนหญิง 

12 44029 นางสาว ทักษพร วิทยวราวัฒน์ สงวนหญิง 

13 44028 นางสาว พิมพาภรณ์ อุดมภักดีพงศ์ สงวนหญิง 

14 44013 นางสาว วนิสา เกษียรสินธุ์ สงวนหญิง 

15 44014 นาย ภูริ เจริญทรัพย์ สงวนหญิง 

16 44011 นางสาว ษิตาพร สารพานิช สงวนหญิง 

17 44019 เด็กชาย ณัฐภณ ดาราราช สงวนหญิง 

18 44027 เด็กหญิง นันท์นภัส สว่างศรี สงวนหญิง 

19 44009 นาย วาฤทธิ์ นามอ่อน สงวนหญิง 
20 44034 เด็กหญิง ปาณิสรา สินไชย สงวนหญิง 

21 44024 นางสาว รุ่งนภา สุพรศิลป์ชัย สงวนหญิง 

22 44021 นาย ปริญภัชร เหลี่ยมจินดา สงวนหญิง 
 

 1. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านตัวจริง  

    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 3 คน   

ที ่
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 46006 นางสาว ธนภรณ์ ศิลาภักดี สงวนหญิง 
2 46004 นางสาว ณปภัช ฐนิตตระกูล สงวนหญิง 
3 46005 นางสาว รินรดา โพธิ์ศรีทอง สงวนหญิง 
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 ๒.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program สอบผ่านตัวจริง  

     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 11 คน   

ที ่
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 45001 นางสาว แพรวขวัญ สินธ์ศิริมานะ สงวนหญิง 
2 45009 นางสาว ทอฝัน ปั้นทองคำ สงวนหญิง 

3 45002 นางสาว ลภัสรดา จิตต์รัก สงวนหญิง 

4 45004 นางสาว บุลพร อานมณี สงวนหญิง 

5 45006 นางสาว ณิชกานต์ ไกรฤกษ์ไพบูลย์ สงวนหญิง 

6 45005 นางสาว กรรณิกา กระจ่างพันธุ์ สงวนหญิง 

7 45010 นางสาว สิรินุช สุวรรณปราโมทย์ สงวนหญิง 

8 45011 นางสาว เขมบุษฎี ตันจริยานนท์ สงวนหญิง 

9 45008 นางสาว นริดา แซ่ตั้ง สงวนหญิง 

10 45013 นางสาว ศุภักษร ผิวบาง สงวนหญิง 
11 45007 นางสาว ภัครฐา แสงวิชาญ สงวนหญิง 

 

 ๒.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านตัวจริง  

      แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  3  คน   

ที ่
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 47008 นาย ภัคพงษ์ พันธุ์พฤกษชาติ กรรณสูตศึกษาลัย 
2 47002 นางสาว เปรมธีรา ธีระกุลพิศุทธิ์ สงวนหญิง 
3 47010 นางสาว ญาณีกานต์ กล่ำจตุรงค์ วัฒนาวิทยาลัย  
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 ๓.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program สอบผ่านสำรอง   
     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  13  คน 
 

ที ่
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จากโรงเรียน 

1 44016 นางสาว นทิตา กิจกุลโสภณ สงวนหญิง 
2 44030 นาย ภูริช เรืองขจร สงวนหญิง 

3 44031 นางสาว ณัชชา หมอยาดี สงวนหญิง 

4 44001 เด็กชาย วีรภัทร อุ่นประเสริฐสุข สงวนหญิง 

5 44010 นางสาว ชญานุต มงคลอาบ สงวนหญิง 

6 44038 นางสาว ณัฐนันท ์ รัตนปัญญา สงวนหญิง 

7 44023 นาย ธนบดี ศรีไทย สงวนหญิง 

8 44032 นางสาว อักษราภัค พรหมสว่างศิลป์ สงวนหญิง 

9 44007 นางสาว ไอรัก คชาชัย สงวนหญิง 

10 44037 เดก็หญิง สลินา ตั้งแสงสุวรรณ สงวนหญิง 
11 44036 เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทร์สว่าง สงวนหญิง 

12 44015 เด็กหญิง ปุลินิตา พนาเศรษฐเนตร สงวนหญิง 

13 44033 นาย ณฐกร คูหาสะสมทรัพย์ สงวนหญิง 

 

 3. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านสำรอง  

    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 2 คน   

ที ่
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 46008 นาย รามิล เวตติวงษ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี 

2 46003 นางสาว ชณัณญา จิตรใจเย็น สงวนหญิง 
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 4. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ สอบผ่านสำรอง  

    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ จำนวน 5 คน   

ที ่
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 47003 นางสาว ธาธา กุลจิตติพิริยะ สหวิทย ์
2 47001 นางสาว สุภามาส  แผนสมบูรณ์ อู่ทอง 
3 47007 นางสาว จุฑานมาศก์ ภูมิดิษฐ์ สงวนหญิง 

4 47006 นางสาว ปัณณพร บุญกลอย สงวนหญิง 

5 47009 นางสาว รพีพรรณ วิเศษสิงห์ สงวนหญิง 

 

ใหน้ักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น 
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  

  ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว                                
ในวันที่  9  มีนาคม  2566  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง และบรรลุนิติภาวะแล้ว  
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  11  มีนาคม  2566  เวลา ๐9.00 - ๑๒.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง   
(นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง วันที่  11  มีนาคม  2566  เวลา  14.00 น.  ณ อาคาร 6 ห้อง 636  

 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  2.1 มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  9  มีนาคม  ๒๕๖6  
เวลา 12.00 -  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง  
(นักเรียนทีไ่ม่มารายงานตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
     2.2 นักเรียนที่สอบผ่านสำรองจะได้สิทธิ์เข้าเรียนเมื่อนักเรียนสอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัว                    
และมอบตัว หรือไมป่ระสงค์มาเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบผ่านสำรองที่มารายงานตัวตามลำดับคะแนน                    
เข้ามาแทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


