
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 ประเภทห้องเรียนปกติ  “นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ” 
____________________________ 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑    
ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนปกติ  “นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ”  และได้กำหนดให้มีการสอบ
คัดเลือกในวันที่  22  พฤษภาคม  ๒๕๖4  แล้วนั้น  โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน      
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร  จำนวน  198  คน  และบัญชี
สำรอง เรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จำนวน  8  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน   

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

๑ 13001 เด็กหญิง นิพิศฐา รามไชย กลุ่ม 1 

๒ 13002 เด็กหญิง สุรีวรรณ มักสัมพันธุ์ กลุ่ม 1 

๓ 13003 เด็กหญิง ณิชาภัทร นาคสมพันธ์ กลุ่ม 1 

๔ 13004 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ นันทปิยะวรรณ กลุ่ม 1 

๕ 13005 เด็กหญิง กมลลักษณ์ คำเกลา กลุ่ม 1 

๖ 13006 เด็กหญิง อภิญญาวดี สุวรรณศร กลุ่ม 1 

๗ 13007 เด็กหญิง เขมมิกา เขมะกนก กลุ่ม 1 

๘ 13008 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ เรืองรุ่ง กลุ่ม 1 

๙ 13009 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ กาญจนศักดิ์ กลุ่ม 1 

๑๐ 13010 เด็กหญิง ปริชญา พลเสน กลุ่ม 1 

11 13011 เด็กหญิง ธัญญ์นภัส ธนภัทร์จารุพงษ์ กลุ่ม 1 

12 13012 เดก็หญิง นิษฐ์รฐา คูณพงษ์กิจ กลุ่ม 1 

13 13013 เด็กหญิง สิรภัทร สอาดดี กลุ่ม 1 

14 13014 เด็กหญิง ปุณศยา ทองขาว กลุ่ม 1 

15 13015 เด็กหญิง ปัณฑิตา แสงดาว กลุ่ม 1 

16 13016 เด็กหญิง มนัชญา แต่งงาม กลุ่ม 1 

17 13017 เด็กหญิง วราภา ตันสุวรรณ กลุ่ม 1 

18 13018 เด็กหญิง กัญจน์ชญาน์ ปาลพันธ์ กลุ่ม 1 

19 13019 เด็กหญิง ฝนทอง มังกร กลุ่ม 1 

20 13020 เด็กหญิง ศุภสรา กิจสหพาณิชย์ กลุ่ม 1 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
  

 

  

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

21 13022 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ ศรีสุวรรณ กลุ่ม 1 

22 13023 เด็กหญิง กวินตา พันธ์มุก กลุ่ม 1 

23 13024 เด็กหญิง เบญญาภา ขิงเพชร กลุ่ม 1 

24 13025 เด็กหญิง พัสตราภรณ์ รอดโฉมฉิน กลุ่ม 1 

25 13026 เด็กหญิง ชญานี  สงพันธุ์ กลุ่ม 1 

26 13027 เด็กหญิง อภิชา  ไกรศร กลุ่ม 1 

27 13028 เด็กหญิง อาชิรยา มาโสมพันธ์ กลุ่ม 1 

28 13029 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ วงษ์ปิ่น กลุ่ม 1 

29 13030 เด็กหญิง เขมิกา จีนแสง กลุ่ม 1 

30 13031 เด็กหญิง นภัสสร มงคลธง กลุ่ม 1 

31 13032 เด็กหญิง อทัยรัตน์ คุ้มชู กลุ่ม 1 

32 13033 เด็กหญิง ณิศารัศมิ์ ขาวบริสุทธิ์ กลุ่ม 1 

33 13034 เด็กหญิง ต้นน้ำ ล่อซุ่นนี้ กลุ่ม 1 

34 13035 เด็กหญิง อชิรญา โพธิ์ทอง กลุ่ม 1 

35 13036 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา บุญนาค กลุ่ม 1 

36 13038 เด็กหญิง ชัชฎา เศวตธนะกร กลุ่ม 1 

37 13039 เด็กหญิง พรรณษมล แตงรื่น กลุ่ม 1 

38 13040 เดก็หญิง วรัทยา แก้วศรีงาม กลุ่ม 1 

39 13041 เด็กหญิง พิมพ์สุภา  อุปสุ กลุ่ม 1 

40 13042 เด็กหญิง พัชรกันย์ ชิณวงษ์สุด กลุ่ม 1 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
  

   
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร จัดกลุ่มรายงานตัว 

41 13043 เด็กหญิง ปาณิสรา มาลัยศรี กลุ่ม 2 

42 13044 เด็กหญิง ณฐพร สุขคง กลุ่ม 2 

43 13045 เด็กหญิง กัลยากรณ์ แดงประเสริฐ กลุ่ม 2 

44 13047 เด็กหญิง พรพรรณ อัยรารัตน์ กลุ่ม 2 

45 13048 เด็กหญิง ปพิชญา สวยดี กลุ่ม 2 

46 13049 เด็กหญิง บรรณสรณ์ พยัพ กลุ่ม 2 

47 13050 เด็กหญิง คณิสสร เรืองศรี กลุ่ม 2 

48 13051 เด็กหญิง พรรณวรินทร์ เนียมเพราะ กลุม่ 2 

49 13054 เด็กหญิง อริศรา  สุขหำ กลุ่ม 2 

50 13055 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เณรจาที กลุ่ม 2 

51 13056 เด็กหญิง นัชชา ศรีโมรา กลุ่ม 2 

52 13057 เด็กหญิง ภริตพร กุลกะดี กลุ่ม 2 

53 13058 เด็กหญิง พัชรี รักประเสริฐสุข กลุ่ม 2 

54 13059 เด็กหญิง กันติชา แก้วเถือ่น กลุ่ม 2 

55 13060 เด็กหญิง พิชญา ซึมกลาง กลุ่ม 2 

56 13061 เด็กหญิง จิรวรรณ  แก้วปาน กลุม่ 2 

57 13063 เด็กหญิง คณัสมน ปิ่นทอง กลุ่ม 2 

58 13064 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เสือมี กลุ่ม 2 

59 13065 เด็กหญิง ปริชญา เขียวนาคู กลุ่ม 2 

60 13066 เด็กหญิง ศศิวรรณ ศรวีิเชียร กลุ่ม 2 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

61 13067 เด็กหญิง วรรณกร แสงขจาย กลุ่ม 2 

62 13068 เด็กหญิง ชวิศา ศรีสง่า กลุ่ม 2 

63 13073 เด็กหญิง ณิษาภัทร์ ดำรงค์ฤทธิ์ กลุม่ 2 

64 13074 เด็กหญิง สรณ์สิริ สุขเจริญ กลุ่ม 2 

65 13075 เด็กหญิง ภัทรวดี เอ่ียมอินทร์ กลุ่ม 2 

66 13076 เด็กหญิง ณัฐธันยา นุ่นเซ่ง กลุ่ม 2 

67 13077 เด็กหญิง เกศินี  ขวัญมี กลุ่ม 2 

68 13078 เด็กหญิง พุทธรักษา ชูดี กลุ่ม 2 

69 13079 เด็กหญิง เอ้ือมขวัญ ลาภปัญญา กลุ่ม 2 

70 13080 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า แก้วมณี กลุม่ 2 

71 13081 เดก็หญิง ธัญพร สะอาดดี กลุ่ม 2 

72 13082 เด็กหญิง ญาณิศา ศิลา กลุ่ม 2 

73 13083 เด็กหญิง พรปรียา ศรีลำดวน กลุ่ม 2 

74 13084 เด็กหญิง อริสรา สวนสมบูรณ์ กลุ่ม 2 

75 13085 เด็กหญิง พัชรพร บุษบรรณ กลุ่ม 2 

76 13087 เด็กหญิง พีรณัฐ เผือกพันธ์มุข กลุ่ม 2 

77 13088 เด็กหญิง จิดาภา จาดพันธุ์อินทร์ กลุ่ม 2 

78 13089 เด็กหญิง บัวบูชา บัวสมบูรณ์ กลุ่ม 2 

79 13090 เด็กหญิง ปณิสรา นิระทุกข์ กลุ่ม 2 

80 13091 เด็กหญิง วิชญาพร ไชยศรีหา กลุ่ม 2 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

81 13092 เด็กหญิง บุญฑริกา โพธิ์ทอง กลุ่ม 3 

82 13093 เด็กหญิง อรจิรา อาจคงหาญ กลุ่ม 3 

83 13095 เด็กหญิง นงนภัส จารัตน์ กลุ่ม 3 

84 13096 เด็กหญิง โชติกา ดีเสมอ กลุ่ม 3 

85 13098 เด็กหญิง ฝันชนก สุขเวช กลุ่ม 3 

86 13099 เด็กหญิง ณัฐธิดา  เชื้อศรี กลุ่ม 3 

87 13100 เด็กหญิง รุจิดา สุขสองห้อง กลุ่ม 3 

88 13101 เด็กหญิง กิรติกา มังกรธนภัสร์ กลุ่ม 3 

89 13102 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เรืองอร่าม กลุ่ม 3 

90 13103 เด็กหญิง ขวัญวารินทร ์ บุญแช่มชู กลุ่ม 3 

91 13104 เด็กหญิง ศุภานัน อยู่ฤทธิ์ กลุ่ม 3 

92 13105 เด็กหญิง สุพรรณธิดา ชาวปลายนา กลุ่ม 3 

93 13106 เด็กหญงิ ยุพากร แก้วพิศดาร กลุ่ม 3 

94 13107 เด็กหญิง อารดา เกิดศรี กลุ่ม 3 

95 13108 เด็กหญิง มัฏฐวัณณ์ เกิดสุข กลุ่ม 3 

96 13109 เด็กหญิง ปิยาพัชร ธนเจริญชัย กลุ่ม 3 

97 13110 เด็กหญิง อัยริสา ประไพบูลย์ กลุ่ม 3 

98 13111 เด็กหญิง ชนัญชิตา ฤกษ์ธานี กลุ่ม 3 

99 13112 เดก็หญงิ ปรียาพร มัจฉา กลุ่ม 3 

100 13113 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีครามน้อย กลุ่ม 3 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

101 13114 เด็กหญิง ภัทรานิฐ  คล้ายฉ่ำ กลุ่ม 3 

102 13116 เด็กหญิง ณัธกานต์ ศรีวิเชียร กลุ่ม 3 

103 13117 เด็กหญิง กัญจน์พร จักกภูมิ กลุ่ม 3 

104 13119 เด็กหญิง เบญฌทิพย์ พันธ์แตง กลุ่ม 3 

105 13120 เด็กหญิง จูฑาทิพย์ ขำเรือง กลุ่ม 3 

106 13121 เด็กหญิง ลภัสกร เสถียรอินทร์ กลุ่ม 3 

107 13122 เด็กหญิง ปรีดาภรณ์ นาคโชติ กลุ่ม 3 

108 13123 เด็กหญิง ณัฐวศา คงศิริ กลุ่ม 3 

109 13124 เด็กหญิง เจตนา น้ำจันทร์ กลุ่ม 3 

110 13125 เด็กหญิง ฐิติภัทร ปั้นเหน่งเพ็ชร กลุ่ม 3 

111 13127 เด็กหญิง นิธิกานต ์ ศรีเพ็ญ กลุ่ม 3 

112 13128 เด็กหญิง ฌัลลิกา พงษ์พันธุ์งาม กลุ่ม 3 

113 13129 เด็กหญิง บุษยมาศ ชุณหสุวรรณ กลุ่ม 3 

114 13130 เด็กหญิง ณปภัสร์ เหล่าจำเริญ กลุ่ม 3 

115 13131 เด็กหญิง นันทภรณ์ จันทน์วัฒน์ กลุ่ม 3 

116 13132 เด็กหญิง นวินตา นวมทอง กลุม่ 3 

117 13133 เด็กหญิง อธิชา ชาวสมุน กลุ่ม 3 

118 13134 เด็กหญิง ชนันนัทธ์ เอ้ือทยา กลุ่ม 3 

119 13135 เด็กหญิง ชนัญชิดา กลิ่นเพชร กลุ่ม 3 

120 13136 เด็กหญงิ กัญญาณัฐ พุ่มพวง กลุ่ม 3 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

121 13137 เด็กหญิง ณสิริ สมประสงค์ กลุ่ม 4 

122 13138 เด็กหญิง ทิฆัมพร สุริยนต์ กลุ่ม 4 

123 13139 เด็กหญิง กรกนก รักสกุล กลุ่ม 4 

124 13140 เด็กหญิง พัชญ์สิตา กิตติสุวรรณเดช กลุ่ม 4 

125 13142 เด็กหญิง พรไพลิน ลมูลศิลป์ กลุ่ม 4 

126 13143 เด็กหญิง ฐิติมา แก้วพิพัฒน์ กลุ่ม 4 

127 13144 เด็กหญิง มิรินธิรา ขัตินนท์ กลุ่ม 4 

128 13145 เด็กหญิง เฌอรินทร์ญา เจริญธำรงวสุ กลุ่ม 4 

129 13146 เด็กหญิง ภาสินี ศรีบุญเพ็ง กลุ่ม 4 

130 13147 เด็กหญิง พิชญ์ชฎาภรณ ์ วิพัฒครุธ กลุ่ม 4 

131 13148 เด็กหญิง ปริยานุช มาลัย กลุ่ม 4 

132 13149 เด็กหญิง ภัทรศิร ิ โสภณ กลุ่ม 4 

133 13150 เด็กหญิง ชยาภรณ์ จีนพัน กลุ่ม 4 

134 13151 เด็กหญิง วณารี ใหญ่ยิ่ง กลุ่ม 4 

135 13152 เด็กหญิง ศุภัชญา ปานจันทร์ กลุ่ม 4 

136 13153 เด็กหญิง ธารารัตน์ สุขโสม กลุ่ม 4 

137 13154 เด็กหญิง ปานจิรา พงษ์เส็ง กลุ่ม 4 

138 13155 เด็กหญิง ปริยฉัตร อำภาวงษ์ กลุ่ม 4 

139 13156 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ชัยวงศ ์ กลุ่ม 4 

140 13157 เดก็หญงิ ณัฐกานต์ คงคากูล กลุ่ม 4 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
  
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

141 13158 เด็กหญิง วรรณภัสสร  อรุณ กลุ่ม 4 

142 13159 เด็กหญิง ขาลิสา มุขโสภาพันธุ์ กลุ่ม 4 

143 13160 เด็กหญิง ญาดารัตน์ ศิลปชัย กลุ่ม 4 

144 13161 เด็กหญิง ภาสินี วิลาสุวรรณ กลุ่ม 4 

145 13162 เด็กหญิง กัลยกร ศิริพรรณาภิรัตน์ กลุ่ม 4 

146 13163 เด็กหญิง ปัทวรรณ จันทมาศ กลุม่ 4 

147 13164 เด็กหญิง กุลลนิษฐ์ ธัญญะโชติเทวัญ กลุ่ม 4 

148 13165 เด็กหญิง สิริทรัพย์ พังแพร่ กลุ่ม 4 

149 13167 เด็กหญิง ทักษอร จำปาทอง กลุ่ม 4 

150 13168 เด็กหญิง ปาณัสม์ หลงชิน กลุ่ม 4 

151 13169 เด็กหญิง กัลยารัตน์ ครุฑสุข กลุ่ม 4 

152 13170 เด็กหญงิ สัณห์ฤทัย เสกสุวงศ ์ กลุ่ม 4 

153 13171 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ โสดา กลุ่ม 4 

154 13172 เด็กหญิง กรกมล ปิติรัตน์ กลุ่ม 4 

155 13173 เด็กหญิง สุนันทา บุญเจือจันทร์ กลุ่ม 4 

156 13174 เด็กหญิง อภิชา ข้องเกี่ยวพันธุ์ กลุ่ม 4 

157 13176 เด็กหญิง ศศิธร ใจยั่งยืน กลุ่ม 4 

158 13177 เด็กหญิง จิตราภรณ์  ร่มพนารักษ์ กลุ่ม 4 

159 13178 เด็กหญิง นภศิร ิ จำปาเงิน กลุ่ม 4 

160 13179 เด็กหญิง ลลนา อินสว่าง กลุ่ม 4 



- 9 – 
1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

161 13180 เด็กหญิง นัทธ์หทัย  หมีวงษ์ กลุ่ม 5 

162 13182 เด็กหญิง สุจิตตรา สายรอด กลุ่ม 5 

163 13183 เด็กหญิง นิวสา สาลีพัฒนผล กลุ่ม 5 

164 13184 เด็กหญิง ปุญณลักษณ์ เพ็งรุ่ง กลุ่ม 5 

165 13185 เด็กหญิง สุนันทา ภาคโพธิ์ กลุ่ม 5 

166 13186 เด็กหญิง ณัฐชา บุญประจักษ์ กลุ่ม 5 

167 13187 เด็กหญิง รักษิณา แซ่ตั้ง กลุม่ 5 

168 13188 เด็กหญิง อริสรา อ่อนอินทร์ กลุ่ม 5 

169 13189 เด็กหญิง ภัคพร เพ็งผา กลุ่ม 5 

170 13190 เดก็หญงิ ณัฐธิดา จินดารัตน์ กลุ่ม 5 

171 13192 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ร่มโพธิ์ชี กลุ่ม 5 

172 13193 เด็กหญิง บุณยวีร์ อรุณรัชฎารมย์ กลุ่ม 5 

173 13194 เด็กหญงิ ธารใส โพธิ์พันธ์ุเมฆ กลุ่ม 5 

174 13195 เด็กหญิง สิโรธร สิงห์โตแก้ว กลุ่ม 5 

175 13197 เด็กหญิง เบญจศิร ิ ชาวลุ่มบัว อิสเซิลฮาร์ดท กลุ่ม 5 

176 13198 เด็กหญิง ภัควิภา ไชยศรีษะ กลุ่ม 5 

177 13199 เด็กหญิง ชุดิกาญจน์ หรุ่มเรื่องวงษ์ กลุ่ม 5 

178 13200 เด็กหญิง กชกร ช้างทอง กลุ่ม 5 

179 13201 เด็กหญิง สุวาสิน ี พงศ์ศิลป์วิจิตร กลุ่ม 5 

180 13202 เด็กหญิง พิรญาณ์ ตระกูลกำเนิด กลุ่ม 5 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.  ณ  อาคารโดม
หน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 

 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

181 13203 เด็กหญิง ปาริตา มิง่มีสุข กลุ่ม 5 

182 13205 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ พ่ึงสังวรณ์ กลุ่ม 5 

183 13207 เด็กหญิง เบญญาภา บัวผัน กลุ่ม 5 

184 13208 เด็กหญิง พรหมภัสสร วรรธนะกุล กลุ่ม 5 

185 13209 เด็กหญิง จารุวรรณ พิทยานานนท์ กลุ่ม 5 

186 13210 เด็กหญิง ธัญณิชา คุณาศัย กลุ่ม 5 

187 13212 เด็กหญิง พชรภรณ์ สิริทรัพย์ทวี กลุ่ม 5 

188 13213 เดก็หญิง พรหมธิดา พานทอง กลุ่ม 5 

189 13215 เด็กหญิง ธีรนุช สุภเวชกิจ กลุ่ม 5 

190 13216 เด็กหญิง ไอศิกา  ศิริทรัพย์ กลุ่ม 5 

191 13217 เด็กหญิง ชญานุช นิ่มน้อย กลุ่ม 5 

192 13218 เด็กหญิง รัตณาพร เหมวัน กลุ่ม 5 

193 13219 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  สมใจเตียบ กลุ่ม 5 

194 13220 เด็กหญิง ตรีชฎา เอ้ือไธสง กลุ่ม 5 

195 13221 เด็กหญิง สุภัสสรา อินทร์พุก กลุ่ม 5 

196 13225 เด็กหญิง ชลธร พานุช กลุ่ม 5 

197 13226 เด็กหญิง ภัทรจาริน ชายศรี กลุ่ม 5 

198 13227 เด็กหญงิ ปภาสิริ นิระทุกข์ กลุ่ม 5 
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     2.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สำรอง) เรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวน  8  คน  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น (บัญชีสำรอง) ดำเนินการดังนี้ 
                 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) ลำดับที่ 1 – 8  ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อม
แสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามท่ีแจกให้) เพ่ือลงทะเบียนเรียน 
พร้อมผู้ปกครองนักเรียน โดยโรงเรียนจะติดต่อประสานให้มารายงานตัว ในวันที่  29 พฤษภาคม ๒๕๖4   
เวลา  16.๐๐ น. – ๑6.3๐ น.  ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หากนกัเรียนที่ไม่มารายงานตัว  
ถือว่าสละสิทธิ์  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล ผูส้มัคร 
1 13224 เด็กหญิง เปมิกา ศรีหนาท 
2 13097 เด็กหญิง อสมาภรณ์ ไหมชุม 
3 13191 เด็กหญิง พรนภัส เดชอ่อนพันธ์ 
4 13070 เด็กหญิง พัชรา วิถีเทพ 
5 13094 เด็กหญิง นิภาวรรณ ปานบุญ 
6 13214 เด็กหญิง กัญญพัชร ช้างเผือก 
7 13086 เด็กหญิง วรรณวนัช มีแก้ว 
8 13115 เด็กหญิง อริสรา ม่วงทอง 


