
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 ประเภทห้องเรียนปกติ  “นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ” 
____________________________ 

ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖4  
ประเภทห้ องเรียนปกติ   “นั ก เรียน ทั่ ว ไปจากทั่ วป ระเทศ ” และได้ กำห นด ให้ มี การสอบคัด เลื อก                       
ในวันที่ 22 พฤษภาคม  ๒๕๖4  แล้วนั้น โรงเรียนสงวนหญิง ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก    
ตัวจริง เรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร  จำนวน  198  คน และบัญชีสำรองเรียงตามลำดับคะแนน          
ทีส่อบได้ จำนวน  5  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  ๑98  คน  

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

๑ 14001 เด็กหญิง ศศิฉาย ธนีเพียร กลุ่ม 1 

๒ 14002 เด็กหญิง กมลวรรณ ระโหฐาน กลุ่ม 1 

๓ 14003 เด็กหญิง สลิลทิพย์ พลเสน กลุ่ม 1 

๔ 14004 เด็กหญิง พรนพัส คำบึงกลาง กลุ่ม 1 

๕ 14005 เด็กหญิง เปรมณัฐสร  พันธุ์เมือง กลุ่ม 1 

๖ 14006 เด็กหญิง อภิสรา กำลังแพทย์ กลุ่ม 1 

๗ 14007 เด็กหญิง พุทธิชา พูลผล กลุ่ม 1 

๘ 14008 เด็กหญิง ฐิติมา วงษ์ศรีจันทร์ กลุ่ม 1 

๙ 14009 เด็กหญิง ดวงพร ยิ่งเจริญ กลุ่ม 1 

๑๐ 14010 เด็กหญิง พนิดา งามขำ กลุ่ม 1 

11 14011 เด็กหญิง พนิตพิชา ศรีสุข กลุ่ม 1 

12 14012 เดก็หญิง ฐิติมา มารศรี กลุ่ม 1 

13 14013 เด็กหญิง จิรสุดา ทองยิ่งดี กลุ่ม 1 

14 14014 เด็กหญิง กนกภรณ์ เณรแตง กลุ่ม 1 

15 14017 เด็กหญิง ภัควลัย เมืองวงศ ์ กลุ่ม 1 

16 14018 เด็กหญิง สิตานัน พิกุลขาว กลุ่ม 1 

17 14019 เด็กหญิง นัทธ์ริษา มีโชคชัยประเสริฐ กลุ่ม 1 

18 14020 เด็กหญิง ชนมณ ธรรมเนียมไทย กลุ่ม 1 

19 14021 เด็กหญิง ดวงฤทัย พุทธรักษา กลุ่ม 1 

20 14022 เด็กหญิง ลวิตรา จำวิเศษ กลุ่ม 1 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ   จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  9.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

 

  

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

21 14024 เด็กหญิง ชุติกาญจณ์ มาตรวิจิตร์ กลุ่ม 1 

22 14025 เด็กหญิง เพชรญาณิญร์ ชาวหล่ม กลุ่ม 1 

23 14026 เด็กหญิง ตวันฉัตร ศรีสวย กลุ่ม 1 

24 14027 เด็กหญิง พิรุฬลักษณ์ มีฤทธิ์ กลุ่ม 1 

25 14028 เด็กหญิง พิมพ์พิกา ยังเหลือ กลุ่ม 1 

26 14029 เด็กหญิง พชรอร จันทะวงศ์ กลุ่ม 1 

27 14030 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ขุนทองไทย กลุ่ม 1 

28 14031 เด็กหญิง พิชญา แจ้งประจักษ์ กลุ่ม 1 

29 14032 เด็กหญิง วณิชยา ชาวโพธิ์เอน กลุ่ม 1 

30 14033 เด็กหญิง ปวีณา บัวทอง กลุ่ม 1 

31 14035 เด็กหญิง อรธิชา เดชณรงค์ กลุ่ม 1 

32 14036 เด็กหญิง พัณณิตา แผนบัว กลุ่ม 1 

33 14037 เด็กหญิง ณัฐรดา กาญจนะ กลุ่ม 1 

34 14038 เด็กหญิง พิชามญชุ์ อ่ำประชา กลุ่ม 1 

35 14039 เด็กหญิง พิมพ์ณดา บัวมีธรรมารักษ์ กลุ่ม 1 

36 14040 เด็กหญิง ภควัณย์ ชัยมุงคุณ กลุ่ม 1 

37 14041 เด็กหญิง กชกร ชาวปลายนา กลุ่ม 1 

38 14042 เด็กหญิง ปัณฐิตา แจ่มพลาย กลุ่ม 1 

39 14043 เด็กหญิง กสิณา ทองเต่าหมก กลุ่ม 1 

40 14045 เด็กหญิง แพรวา อ่ิมรส กลุ่ม 1 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  9.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

   
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

41 14046 เด็กหญิง พรชนก ศรีโคตร กลุ่ม 2 

42 14047 เด็กหญิง พรรณธร จีนเมือง กลุ่ม 2 

43 14048 เด็กหญิง รัตนาวดี จำปาเงิน กลุ่ม 2 

44 14050 เด็กหญิง สิริรัศน์ มีมาก กลุ่ม 2 

45 14051 เด็กหญงิ วรรณกานต์ หยวกบุญมา กลุ่ม 2 

46 14052 เด็กหญิง โญธกา แสนนาม กลุ่ม 2 

47 14053 เด็กหญิง ปัณฑิตา นาดี กลุ่ม 2 

48 14054 เด็กหญิง รัญชนา ศรีฉ่ำ กลุ่ม 2 

49 14055 เด็กหญิง ญาณิกา  วงษ์เงินหอม กลุ่ม 2 

50 14056 เด็กหญิง ดาราวลี โพธิ์ไพจิตร กลุ่ม 2 

51 14057 เด็กหญิง ศรัทธิยา ทิพพาพันธ์ุ กลุ่ม 2 

52 14058 เด็กหญิง วรรณิศา เสร็จกิจ กลุ่ม 2 

53 14059 เด็กหญิง ณัฐฑิชา อ้วนเจริญ กลุ่ม 2 

54 14060 เด็กหญิง นารีรัตน์ ภูผา กลุ่ม 2 

55 14061 เด็กหญิง กชกร เหรียญพุก กลุ่ม 2 

56 14062 เด็กหญิง สุตาภัทร หงษ์โต กลุ่ม 2 

57 14063 เด็กหญิง ณัฐพร อินสว่าง กลุ่ม 2 

58 14064 เด็กหญิง วรวลัญช ์ ลาภังยะวิทย์ กลุ่ม 2 

59 14067 เด็กหญิง พลอยนภัส สมบูรณ์ กลุ่ม 2 

60 14068 เด็กหญิง ณัฐณิชา วงษ์สุวรรณ กลุ่ม 2 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  9.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

61 14069 เด็กหญิง พัชรมัย ลาภเจริญสิน กลุ่ม 2 

62 14070 เด็กหญิง กันยรัตน์ อินต๊ะวงศ์ กลุ่ม 2 

63 14071 เด็กหญิง จรรยพร ทรัพย์เฉลิม กลุ่ม 2 

64 14073 เด็กหญิง ณัฐธีรา รุ่งดีเลิศ กลุ่ม 2 

65 14074 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ดีถนัด กลุ่ม 2 

66 14075 เด็กหญิง วีรนุต คะชินทร กลุ่ม 2 

67 14076 เด็กหญิง ศศิธร เเต่งงาม กลุ่ม 2 

68 14078 เด็กหญิง ธัญญาริน  ฟักเงิน กลุ่ม 2 

69 14079 เด็กหญิง ณัฐธิดา เอ่ียมสะอาด กลุ่ม 2 

70 14082 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ โพธิ์เทศ กลุม่ 2 

71 14083 เด็กหญิง นภัสสร สงประชา กลุ่ม 2 

72 14084 เด็กหญิง มินท์ฐิตา  ศุภวุฒิเลิศหิรัญ กลุ่ม 2 

73 14085 เด็กหญิง ปานชีวา บุญครอบ กลุ่ม 2 

74 14087 เด็กหญิง ศรัณย์พร  พ่ึงวงษ์ญาติ กลุ่ม 2 

75 14088 เด็กหญิง ปาริชาติ น้ำใจดี กลุ่ม 2 

76 14089 เด็กหญงิ กฤติกานต์ สิงห์ลอ กลุ่ม 2 

77 14090 เด็กหญิง ศุภกานต์ คำดวง กลุ่ม 2 

78 14091 เด็กหญิง สิรินทรา ศิริงศ์ชัยกุล กลุ่ม 2 

79 14093 เด็กหญิง ชาลิสา ภู่ไพบูลย์ กลุ่ม 2 

80 14094 เด็กหญิง สุธัมมา กรัดเพ็ชร กลุ่ม 2 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  9.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
  

 

   

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

81 14095 เด็กหญิง ธัญชนก เอ่ียมละม้าย กลุ่ม 3 

82 14096 เด็กหญิง ขนิษฐา เพ่ิมพูล กลุ่ม 3 

83 14097 เด็กหญิง จันทกานต์ ยอดตลาด กลุ่ม 3 

84 14098 เด็กหญิง ธนาวดี นามหาไชย กลุ่ม 3 

85 14099 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ รอดแผ้วพาล กลุ่ม 3 

86 14100 เด็กหญิง นิชชานันท์ ตุ้มเพชร กลุ่ม 3 

87 14101 เด็กหญิง ขวัญข้าว เพ็งจันทร์ กลุ่ม 3 

88 14102 เด็กหญิง สุภัสสรา  ศรีพูล กลุ่ม 3 

89 14103 เด็กหญิง สุพัชชา ปฏิบัติธรรม กลุ่ม 3 

90 14104 เด็กหญิง วราพร ตาพันธุ์ กลุ่ม 3 

91 14105 เด็กหญิง ณัสนัน ศรีอ่ำขำ กลุ่ม 3 

92 14106 เด็กหญิง ชุติภา ชุ่มชื่น กลุ่ม 3 

93 14107 เด็กหญิง ยลรดา สุนทรพงษ์ กลุ่ม 3 

94 14109 เด็กหญิง ชนันท์ญาณ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ กลุ่ม 3 

95 14111 เด็กหญิง ภัทรวดี เอมสมบูรณ์ กลุ่ม 3 

96 14112 เด็กหญิง ปริยาภัทร อุบลวรรณ กลุ่ม 3 

97 14113 เด็กหญิง เปมิกา - กลุ่ม 3 

98 14114 เด็กหญิง ชื่นกมล มีสง่า กลุ่ม 3 

99 14115 เด็กหญิง ภัทรวดี สำราญอิน กลุ่ม 3 

100 14116 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ยอดสุข กลุ่ม 3 



- 6 – 
1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  9.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

101 14117 เด็กหญิง อรปรียา โตพิมาย กลุ่ม 3 

102 14118 เด็กหญิง กรชนก  หนองเฆ่ กลุ่ม 3 

103 14119 เด็กหญิง ปิยธิดา พุทธโอวาท กลุ่ม 3 

104 14121 เด็กหญิง พิมพ์มาดา บุญประเสริฐ กลุ่ม 3 

105 14123 เด็กหญิง วารี วารีนิล กลุ่ม 3 

106 14124 เด็กหญิง แพรพรรณ หมอปรีชา กลุ่ม 3 

107 14125 เด็กหญิง ภัททิยา หอมสุวรรณ กลุ่ม 3 

108 14127 เด็กหญิง สุทธิดา ภิรมย์บุญข์ กลุ่ม 3 

109 14129 เด็กหญิง เนติมา  นิลวรรณ กลุ่ม 3 

110 14131 เด็กหญิง วรัชยา สียอดแส กลุ่ม 3 

111 14132 เด็กหญิง เบญจวรรณ เฉยพ่วง กลุ่ม 3 

112 14133 เด็กหญิง ณิชาภา หอมระรื่น กลุ่ม 3 

113 14134 เด็กหญิง จุฑามาศ เตชะกสิวัฒนา กลุ่ม 3 

114 14136 เด็กหญิง ณัฐชา เรืองศรี กลุ่ม 3 

115 14137 เด็กหญิง รินรดา เอ่ียมสำอาง กลุ่ม 3 

116 14138 เด็กหญิง ณัฐฐานันท์ สุดโต กลุ่ม 3 

117 14140 เด็กหญิง พิชาภรณ์ พลเสน กลุ่ม 3 

118 14141 เด็กหญิง ธนภรณ์ จันทร์โอกุล กลุ่ม 3 

119 14142 เด็กหญิง ปวณิชา สุวรรณกลาง กลุม่ 3 

120 14143 เด็กหญิง ธัญชนก  อำพันทอง กลุ่ม 3 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  19.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
  

 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

121 14145 เด็กหญิง ดวงภร ประทุมสิทธิ์ กลุ่ม 4 

122 14146 เด็กหญิง ปาลิดา พุ่มเข็ม กลุ่ม 4 

123 14147 เด็กหญิง พิชญวดี กสิชาญ กลุ่ม 4 

124 14149 เด็กหญิง กันตา วราสินธุ ์ กลุ่ม 4 

125 14150 เด็กหญิง จิระพร  น้อยเนาลา กลุ่ม 4 

126 14151 เด็กหญิง มณรตรี เหระวรรณ์ กลุ่ม 4 

127 14152 เด็กหญิง ปูนปกายกานต์ สว่างศรี กลุ่ม 4 

128 14154 เด็กหญิง ปัณฑิตา ขันธเขตต์ กลุ่ม 4 

129 14156 เด็กหญิง นาทยา รัตนะ กลุ่ม 4 

130 14157 เด็กหญิง ธนัญชนก บุญเลิศ กลุ่ม 4 

131 14158 เด็กหญิง วิภาพร โนรี กลุ่ม 4 

132 14159 เด็กหญิง กุลธิดา ผ่องศรี กลุ่ม 4 

133 14160 เด็กหญิง กานตม์ณี อ่างทอง กลุ่ม 4 

134 14161 เด็กหญิง ธัญชนก ดวงมณี กลุ่ม 4 

135 14162 เด็กหญิง ญาณิศา เมืองวงษ์ กลุ่ม 4 

136 14163 เด็กหญิง อาทิติญา มุกดาหาร กลุ่ม 4 

137 14164 เด็กหญิง ธาราทิพย์  หวานฉ่ำ กลุ่ม 4 

138 14165 เด็กหญิง พิชญาภา ขุนทองพันธ์ กลุ่ม 4 

139 14166 เด็กหญิง ธันยชนก ชัยชีวานนท ์ กลุ่ม 4 

140 14167 เด็กหญิง นุชนาฏ นิ่มนวล กลุ่ม 4 

Lenovo
Rectangle
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

  
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  9.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

141 14168 เด็กหญิง ทษอร คุณเนตร กลุ่ม 4 

142 14170 เดก็หญิง ธิติมา กุณามาก กลุ่ม 4 

143 14171 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ขวัญอ่อน กลุ่ม 4 

144 14172 เด็กหญิง โสพิตนภา  บุญญตา กลุ่ม 4 

145 14173 เด็กหญิง พลอยรวี จิ๋วเชื้อจาน กลุ่ม 4 

146 14174 เด็กหญิง ภัทรภร ไชยะป้อง กลุ่ม 4 

147 14175 เด็กหญิง ธันยพร เมฆเคลื่อน กลุม่ 4 

148 14177 เด็กหญิง แพรไหม เมืองวงษ์ กลุ่ม 4 

149 14179 เด็กหญิง สุพรรษา สกุลพราหมณ์ กลุ่ม 4 

150 14180 เด็กหญิง ชณณิชา เทียมรันย์ กลุ่ม 4 

151 14181 เด็กหญิง ชนัญชิดา พงศ์ศิลป์วิจิตร กลุ่ม 4 

152 14183 เด็กหญิง ภัทรา ขุนเศรษฐี กลุ่ม 4 

153 14186 เด็กหญิง ภรัณยา วิชาลัย กลุ่ม 4 

154 14187 เด็กหญิง วิชญาพร ทองคำ กลุ่ม 4 

155 14188 เด็กหญิง ธัญพิชชา ภมรพล กลุ่ม 4 

156 14189 เด็กหญิง ศศิธร สุวรรณหงษ์ กลุ่ม 4 

157 14190 เด็กหญิง ธีร์จุฑา เพ็งมณี กลุ่ม 4 

158 14191 เด็กหญิง กนกพร คุ้มสุวรรณ กลุ่ม 4 

159 14193 เด็กหญิง นันท์นภัส ปิณฑธสิริ กลุ่ม 4 

160 14194 เด็กหญิง ไอรดา แดงดี กลุ่ม 4 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  9.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
   
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

161 14196 เด็กหญิง วิรัลพัชร โพธิ์ศรีนาค กลุ่ม 5 

162 14199 เด็กหญิง เมษยา ขำสุวรรณ กลุ่ม 5 

163 14201 เด็กหญิง วรัญญา แจ้งแสงทอง กลุ่ม 5 

164 14202 เด็กหญิง นิธิกานต ์ หอมสุวรรณ กลุ่ม 5 

165 14203 เด็กหญิง ภรภัทร จุติพงษ์รักษา กลุ่ม 5 

166 14204 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ไพรวัลย์ กลุ่ม 5 

167 14208 เด็กหญิง ภรณ์สุพา ธิราวาส กลุ่ม 5 

168 14209 เด็กหญิง อรวรรณ นิตยกูล กลุ่ม 5 

169 14210 เด็กหญิง กนกวรรณ แย้มชุ่ม กลุ่ม 5 

170 14211 เด็กหญิง ชัญญานุช  มณีอินทร์ กลุ่ม 5 

171 14213 เด็กหญิง วรัญญา โตยะบุตร กลุ่ม 5 

172 14214 เด็กหญิง ชนิสรา ปรีชาวุฒิคุณ กลุ่ม 5 

173 14215 เด็กหญิง ผาณิตา ภู่มาลา กลุ่ม 5 

174 14217 เด็กหญิง ชุลีพร ศรีนิล กลุ่ม 5 

175 14220 เด็กหญิง นภสร ยมโคตร กลุ่ม 5 

176 14222 เด็กหญิง ศศิวิมล ลออเลิศ กลุ่ม 5 

177 14223 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ดาวกระจาย กลุ่ม 5 

178 14225 เด็กหญิง เตชิตา หอมกระจุย กลุ่ม 5 

179 14227 เด็กหญิง วรัทยา ธนีเพียร กลุ่ม 5 

180 14228 เด็กหญิง พิชฎา เหมือนแก้ว กลุ่ม 5 
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1.  นักเรียนทัว่ไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  198  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 198 ) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียนตามกลุ่มโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามที่แจกให้) เพ่ือยืนยันสิทธิ์
และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  9.๐๐ น. – 12.๐๐ น.   
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
  

   
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

181 14231 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ทองเกิด กลุ่ม 5 

182 14232 เด็กหญิง อัยยรัตน์ ไววิทยะ กลุ่ม 5 

183 14234 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ จันทร์น่วม กลุ่ม 5 

184 14235 เด็กหญิง ปาลิดา โสวัสสะ กลุ่ม 5 

185 15001 เด็กหญิง ศิรประภา อ่อนวิมล กลุ่ม 5 

186 15002 เด็กหญิง กมลวรรณ เสร็จกิจ กลุ่ม 5 

187 15003 เด็กหญิง ชญานุต จันทวงษ์ กลุ่ม 5 

188 15004 เด็กหญิง ณัฐมล มีบุญ กลุ่ม 5 

189 15005 เด็กหญิง กชกร เอมบำรุง กลุ่ม 5 

190 15006 เด็กหญิง เปรมอัปสร อำนวยชัยศิลป์ กลุ่ม 5 

191 15007 เด็กหญิง ดวงหทัย ขาวจันทร์ กลุ่ม 5 

192 15008 เด็กหญิง สริสา โพธิ์เทพ กลุ่ม 5 

193 15009 เด็กหญิง แพนเค้ก สอละสิง กลุ่ม 5 

194 15010 เด็กหญิง ลภัสนันท์ ธนกาญจน์ธีรโชต ิ กลุ่ม 5 

195 15011 เด็กหญิง ศศิทา บุญเพ็ง กลุ่ม 5 

196 15012 เด็กหญิง ชไมพร นูมหันต์ กลุ่ม 5 

197 15013 เด็กหญิง พรทิพย์ บุญเพ็ง กลุ่ม 5 

198 16001 เด็กหญิง สิริรัตน์ พันธุ์แตง กลุ่ม 5 
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     2.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  (สำรอง) เรียงลำดับตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวน  5  คน  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
       ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น (บัญชีสำรอง) ดำเนินการดังนี้ 
               นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) ลำดับที่ 1 – ๕  ให้มารายงานตัวและมอบตัว 
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร 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 14237 เด็กหญิง ไปรยา เหลี่ยมกำแหง 

2 14241 เด็กหญิง อรวรา วงษ์แก้ว 

3 14238 เด็กหญิง พรรณปพร คันธรส 

4 14236 เด็กหญิง วิภาว ี พลายยงค์ 

5 14016 เด็กหญิง รุ่งทิวา หมอยาดี 


