
  

 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖6        
       ประเภทห้องเรียนปกติ  “นักเรียนทั่วไปท่ีมีความสามารถพิเศษ” 

__________________________ 
 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิ ง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                        
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ “นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ”  โรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ “นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ” เพ่ือดำเนินการทดสอบภาคปฏิบัติ                     
ในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖6  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 26 คน ดังต่อไปนี้ 

ที ่
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ - ชื่อสกุล  

ความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากโรงเรียน 

1 15001 เด็กหญิง ศุภิสรา สิทธิศักดิ ์ นาฏศิลป ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุร ี
2 15002 เด็กหญิง แก้วลัดดา สระทองเรยีม กีฬา(ตะกร้อ) โรงเรียนวดัสัปรสเทศ 
3 15003 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา มีวงษ ์ วงโยธวาทิต โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 
4 15004 เด็กหญิง ธนพร สีชมภ ู กีฬา(เปตอง) โรงเรียนวดัปู่เจ้า 
5 15005 เด็กหญิง ณัฐกานต ์ โพธิ์ศร ี นาฏศิลป ์ โรงเรียนราชบพิธ 
6 15006 เด็กหญิง วรางคณา สว่างศร ี กีฬา(BMX) โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุร ี
7 15007 เด็กหญิง เกศกัญญา สว่างศร ี นาฏศิลป ์ โรงเรียนวดับ้านสระ 
8 15008 เด็กหญิง พิชชาภา  ปิ่นทศิริ นาฏศิลป ์ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
9 15009 เด็กหญิง ปาณิสรา วงศ์จัน กีฬา(วอลเลย์บอล) โรงเรียนวดัป่าพระเจ้า 
10 15010 เด็กหญิง กัญญพัชร รู้ระวังภัย ดนตรไีทย โรงเรียนวดัยาง 
11 15011 เด็กหญิง สุธาสณิ ี แผ่นสุวรรณ นาฏศิลป ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง 
12 15012 เด็กหญิง ศิระประภา พรมชัย ดนตรไีทย โรงเรียนวิทยาศึกษา 
13 15013 เด็กหญิง ขวัญจิรา พรายน้ำเพชร นาฏศิลป ์ โรงเรียนสุพรรณภูม ิ
14 15014 เด็กหญิง อิสรา สอนสิน กีฬา(ตะกร้อ) โรงเรียนคลองทางหลวง 
15 15015 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นครารมย ์ นาฏศิลป ์ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
16 15016 เด็กหญิง แก้วตา จุ้ยพันธ์ด ี นาฏศิลป ์ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
17 15017 เด็กหญิง อภิธญา ทองมา กีฬา(เปตอง) โรงเรียนวดัประชุมชน 
18 15018 เด็กหญิง บุณยาพร อ่ำประชา กีฬา(ฟุตบอล) โรงเรียนมารยี์วิทยา เซนต์แมรี ่
19 15019 เด็กหญิง พรพรรณ พิศวง กีฬา(เปตอง) โรงเรียนวดัประชุมชน 
20 15020 เด็กหญิง นาราชา อธิปัตยกุล วงโยธวาทิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุร ี
21 15021 เด็กหญิง ศิริพร ทองสูงเนิน วงโยธวาทิต โรงเรียนวดัพร้าว 
22 15022 เด็กหญิง สมิตา ยิบพิกุล นาฏศิลป ์ โรงเรียนสุพรรณภูม ิ
23 15023 เด็กหญิง ณัฐภรณ ์ โอชานนท์ วงโยธวาทิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุร ี
24 15024 เด็กหญิง ธนัชพร แตงเลี้ยง กีฬา(บาสเกตบอล) โรงเรียนสุพรรณภูม ิ
25 15025 เด็กหญิง สุภัทรา เมืองวงษ ์ กีฬา(วอลเลย์บอล) โรงเรียนวดัป่าพระเจ้า 
26 15026 เด็กหญิง อณิชชา กระจิบทอง วงโยธวาทิต โรงเรียนเซนตจ์อห์น บัปติสต ์
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ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นปฎิบตัดิังนี้ 
     1. นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 15  มีนาคม 
2566  เวลา 08.00 น.  ณ อาคารโดมหน้าเสาธง   
        2. นักเรียนเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน / แฟ้มข้อมูลรายบุคคล (ถ้ามี) พร้อมอุปกรณ์ในการทดสอบ 
ภาคปฏิบัติ ทีน่ักเรยีนต้องการแสดงความสามารถพิเศษมาด้วย  
     3. รับฟังประกาศผลการสอบ ภาคปฏิบัติ ในวันที่  15  มีนาคม  2566  เวลา  13.00 น.   
     4. รายงานตัวและยืนยันสทิธิ์การเข้าเรียนต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ เวลา  13.00 น.   
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง  
        5.  นักเรียนที่มารายงานตัว และยืนยันสิทธิ์ต้องทดสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖6                 
ในรายวิชาดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ผลคะแนน
จดัห้องเรียน โดยนำดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง   

(การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงพร้อมประชุมผู้ปกครอง หากไม่ปฏิบัติ                               
ตามประกาศนี้ ถือว่าสละสิทธิ์) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 
 
 
 

 


