
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
       เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 
               โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SMTE) 

___________________________ 
 
 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
ปีการศึกษา  ๒๕๖6  ประเภท  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
(SMTE) ซึ่งกำหนดรับนักเรียน จำนวน  ๓๐  คน  และกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่  5  มีนาคม  ๒๕๖6  
แล้วนั้น 

 โรงเรียนสงวนหญิ ง   ขอประกาศรายชื่ อนั ก เรียนที่ ผ่ านการสอบคัด เลื อกเข้ าศึกษาต่ อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  (SMTE) โดยมีนักเรียนสอบผ่านตัวจริงเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวน  30  คน  และ
นักเรียนสอบผ่านสำรองเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้จำนวน  31 คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  ๓๐  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จากโรงเรียน 

1 43004 เด็กชาย จิรัสย์ แก้วแสง สงวนหญิง 

2 43053 เด็กหญิง ณัฐณิชา ดวงจันทร์ สงวนหญิง 

3 43022 นางสาว เพ็ญพิชชา ผลมะไฟ สงวนหญิง 

4 43014 นางสาว ฐิติญา จิตรอารีย์รักษ์ สงวนหญิง 

5 43018 เด็กหญิง ณรัชต์หทัย เกษมภิญโญสิน สงวนหญิง 

6 43037 นางสาว กวิสรา อธิกเจริญชัยกุล สงวนหญิง 

7 43064 นางสาว อลิสา อัศวัฒน์วิไกร สงวนหญิง 

8 43016 เด็กหญิง ชนานาถ แวงดงบัง สงวนหญิง 

9 43088 เด็กหญิง ดุจพราวเดือน นลวชัย สงวนหญิง 

10 43063 นางสาว ประภาภรณ์ สุขสุวรรณ สงวนหญิง 

11 43009 เด็กหญิง ณิชา ศิริวัฒนากร สงวนหญิง 

12 43021 เด็กชาย พีรวีร์ กิจพิทยาฤทธิ์ สงวนหญิง 
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 ๑.  นักเรียนสอบผ่านตัวจริง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้    จำนวน  ๓๐  คน  (ต่อ) 
 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

13 43017 นางสาว สุปรารินทร์ จันทรานุตสถิตย์ สงวนหญิง 
14 43062 นางสาว กนกกร ยอดศรี สงวนหญิง 
15 43046 เด็กหญิง อรนลิน แป้นทองคำ สงวนหญิง 
16 43084 นางสาว วีรดา อ่ำพริ้ง สงวนหญิง 

17 43086 นางสาว นภาพร ปิ่นทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

18 43085 นางสาว ปุณยพัฒน์ รูปขำดี สงวนหญิง 

19 43079 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เรืองทอง สงวนหญิง 

20 43008 เด็กหญิง นภมร อารมณ์สวะ สงวนหญิง 

21 43038 นางสาว กัญญรัตน์ พิมพิรัตน์ สงวนหญิง 

22 43013 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ น่วมศรี สงวนหญิง 

23 43027 นางสาว กัญณัฏฐ์ สุขสถาวรพันธุ์ สงวนหญิง 

24 43051 นางสาว พิชชญา นาคใหม่ สงวนหญิง 

25 43061 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา วรรณสุข สงวนหญิง 

26 43019 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ นุชนา สงวนหญิง 

27 43041 นางสาว ณัฐณิชา รักษ์กาญจนานนท์ สงวนหญิง 

28 43096 นาย ณัฐวัฒน์ รอดสะอาด สงวนหญิง 

29 43006 เด็กหญิง จิรชยา ขุนจันทรดี์ สงวนหญิง 

30 43075 นางสาว ณัฏฐ์นรี นาเมืองรักษ์ สงวนหญิง 

 
 ๒.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  31  คน 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

1 43020 นาย พงศ์สิริ ศรีอนันต์ สงวนหญิง 

2 43024 เด็กหญิง ญาณิศา ศรีวรรณ สงวนหญิง 

3 43005 เด็กหญิง กษมา ครื้นน้ำใจ สงวนหญิง 

4 43071 นางสาว จิณณาพัฒ ศรีแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

5 43001 เด็กชาย วฤทธิ์ มุ่งม่ันดี สงวนหญิง 

6 43036 นางสาว ภัทรลภา สุวรรณประทีป สงวนหญิง 

7 43087 เด็กหญิง ธมนณัฐ วัฒนรุกข์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

8 43081 นางสาว กัลญา คำศิริ สงวนหญิง 
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 ๒.  นักเรียนสอบผ่านสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้  จำนวน  31  คน (ต่อ) 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – นามสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียน 

9 43030 นางสาว ปาณิสรา เจริญภาพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

10 43077 เด็กหญิง ณัฏฐภัทร บุญประเสริฐ สงวนหญิง 

11 43067 นางสาว อดิพร จีรติวรา สงวนหญิง 

12 43043 นางสาว สิรีธร เทพณรงค์ สงวนหญิง 

13 43050 นางสาว อนัณชญาน์ จ่าพันธ์ สงวนหญิง 

14 43025 เด็กหญิง รดิธา กรุดเพ็ชร สงวนหญิง 

15 43010 นางสาว เจ้านาง พงศ์ทวีไชย สงวนหญิง 

16 43094 เด็กหญิง วิชญาพร บุญโต กรรณสูตศึกษาลัย 

17 43052 เด็กหญิง ชฎาพร แพหุ่น สงวนหญิง 

18 43048 นางสาว กัญญวรา พงษ์พันธุ์ สงวนหญิง 

19 43012 เด็กหญิง ฉันชนก ปางรัสมี สงวนหญิง 

20 43028 นางสาว ทณิชชา รอตตระกูล สงวนหญิง 

21 43076 นางสาว กัญญรินทร์ นาคะประเสริฐ สงวนหญิง 

22 43093 นางสาว ศิริวรรณ ทัพเกษตร สงวนหญิง 

23 43033 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ โชคชัย สงวนหญิง 

24 43095 นางสาว เจณิษา ใจงามกุล มัธยมฐานบินกำแพงแสน 

25 43039 นางสาว ปนัดดา ประสงค์ผล สงวนหญิง 

26 43091 เด็กหญิง ญาณิชศา ฮองกุล สงวนหญิง 

27 43097 นางสาว ญาณิศา สกุลเพชรอร่าม สงวนหญิง 

28 43044 เด็กหญิง กชนันท ์ จิตราศรี สงวนหญิง 

29 43083 เด็กหญิง ณัฐนรี ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ สงวนหญิง 

30 43073 นางสาว ธนัตชา พิลาสกร สงวนหญิง 

31 43060 เด็กหญิง ณัฐณชิา กรอบทอง สงวนหญิง 
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ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น  
 ๑. นักเรียนสอบผ่านตัวจริง 
  ๑.๑  มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และรับเอกสารการมอบตัว   
ในวันที่  9 มีนาคม  ๒๕66  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๑.๒  มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง และบรรลุนิติภาวะแล้ว 
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  11  มีนาคม  ๒๕66  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  หอ้งประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่า
สละสิทธิ์) 
  ๑.๓  ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่  11  มีนาคม  ๒๕66  เวลา 13.0๐ น. ณ อาคาร 11                   
(ห้องมัลติมีเดีย 1113)    

 ๒. นักเรียนสอบผ่านสำรอง 
  1.1 มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ในวันที่  9  มีนาคม  ๒๕๖6  
เวลา 12.00 -  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง  
(นักเรียนทีไ่ม่มารายงานตัว  ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
  1.2 นักเรียนที่สอบผ่านสำรองจะได้สิทธิ์เข้าเรียนเมื่อนักเรียนสอบผ่านตัวจริงไม่มารายงานตัวและ  
มอบตัว หรือไม่ประสงค์มาเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบผ่านสำรองที่มารายงานตัวตามลำดับคะแนนเข้ามา
แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 


