
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 ประเภทห้องเรียนปกติ  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ 
____________________________ 

 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔     
ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนท่ัวไปจากท่ัวประเทศ  และได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก   
ในวันท่ี  23  พฤษภาคม  ๒๕๖4  แล้วนั้น  โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกตัวจริง เรียงตามเลขประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 30 คน และนักเรียนท่ีขึ้นบัญชีสำรองของแผนการเรียน  
ละ 5 คน  แยกตามแผนการเรียนท่ีรับ  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง  จำนวน  30  คน  ดังนี ้

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีจริง) จำนวน  1๐  คน 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร 
๑ 46002 นางสาว ฐิติกาญจน์ ภิเศกสุขสวัสด์ิ 
๒ 46006 นาย เมธา กุลเพชรอร่าม 
๓ 46008 เด็กหญิง ชนาภัทร อยู่สกุล 
๔ 46009 นางสาว ตวงทอง กุลมา 
๕ 46011 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิ์ทอง 
๖ 46014 นางสาว ภัทรดา มูลน้ำอ่าง 
๗ 46016 นางสาว ว่านฤทัย ขันทอง 
๘ 46019 เด็กหญิง  ทิพรดา ว่องเชิงค้า 
๙ 46021 นางสาว ชาพิศา ล้ิมนุขสวาท 

๑๐ 46025 นางสาว สุดารัตน์ ดนตรีสวัสด์ิ 
 

แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีสำรอง) จำนวน  5  คน 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร 

1 46017 นางสาว จิรัญญา ศรีเมือง 
2 46026 นางสาว ทิพย์วัลย์ ศรีสังข ์
3 46022 นางสาว ณัฐกาญ ภูฆัง 
4 46001 นางสาว  เบ็ญจรรณ์ รัตนาวิโรจน ์
5 46013 นางสาว เพชรดา ขุนไกร 

      ใหน้ักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น (ลำดับท่ี ๑ – ๑0) ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัว
ผู้สมัคร และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามท่ีแจกให้) เพื่อลงทะเบียนเรียน พร้อมผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง                
และบรรลุนิติภาวะแล้ว ในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖4  เวลา  13.00 น. – ๑6.๐๐ น.  ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง   
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                 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  (บัญชีจริง) จำนวน  1๐  คน 

ลำดบัที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชือ่สกลุ ผู้สมัคร 
๑ 47001 นางสาว ณัชชา ช่ืนชูศรี 
๒ 47006 นางสาว จุติพร พูนพัฒนสุข 
๓ 47003 นางสาว รมิตา ศิริอุวานนท์ 
๔ 47014 นางสาว ทิฆัมพร เข็มทอง 
๕ 47004 นางสาว ฐิติพร อิทธิสาร 
๖ 47005 นางสาว สุวิตา ใจพราหมณ์ 
๗ 47010 นางสาว ปาริตา เกียรติประมาณ 
8 47009 นางสาว แพรวชมภ ู พรมสุข 
9 47013 นางสาว ธนาภรณ์ มากสอน 

10 47011 นางสาว ณิชา สำรวยผล 
 

      **หมายเหตุ ไม่มีรายชื่อบัญชีสำรอง เนื่องจากมีผู้มารายงานตัวสอบจำนวน 10 คน 

      ใหน้ักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น  (ลำดับท่ี  ๑ – ๑0) ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมแสดงบัตร
ประจำตัวผู้สมัครและกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามท่ีแจกให้) เพื่อลงทะเบียนเรียน พร้อมผู้ปกครองนักเรียน         
ท่ีแท้จริงและบรรลุนิติภาวะแล้ว ในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖4  เวลา  9.00 น. – ๑2.๐๐ น.  ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง   

 

 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  (บัญชีจริง) จำนวน  1๐  คน 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร 

๑ 48001 นางสาว ณัชชา ดวงกรมนา 
๒ 48003 เด็กชาย เมษา ปานเพ็ชร 
๓ 48008 นางสาว สุชาดา หนูทอง 
๔ 48011 นาย กันตภณ โคเซียน 
๕ 48017 นางสาว ปุณยาพร พวงทอง 
๖ 48024 นางสาว กนกพร โตปานวงษ์ 
๗ 48031 นางสาว ศิริกัญญ์กุลณาพร กิตต์ิศิริคุณากร 
๘ 48033 นางสาว ปฐมาวดี แหวนทองคำ 
๙ 48034 นางสาว กนกวรรณ เทศแก้ว 

๑๐ 48035 เด็กหญิง ศิรดา วิลาสุวรรณ 
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         แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  (สำรอง) จำนวน  5  คน 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกลุ ผู้สมัคร 
๑ 48022 นางสาว กชกร ม่วงเพ็ชร 
๒ 48029 นางสาว วิจิตรา เพียรทอง 
๓ 48010 นางสาว พิมพ์ลภัส สุขสวัสด์ิ 
๔ 48016 นางสาว กนกนภา โยธาฤทธิ์ 
๕ 48036 นางสาว พิมลวรรณ ใจซื่อกุล 

  

      ใหน้ักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น (ลำดับท่ี  ๑ – ๑0) ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมแสดงบัตร
ประจำตัวผู้สมัคร และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามท่ีแจกให้) เพื่อลงทะเบียนเรียน พร้อมผู้ปกครองนักเรียน      
ท่ีแท้จริงและบรรลุนิติภาวะแล้ว ในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖4  เวลา  9.00 น. – ๑2.๐๐ น.                                       
ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง   
 
** หมายเหตุ ** 
          ๑. นักเรียนท่ีไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  ทางโรงเรียนจะเรยีกนักเรียน                 
ท่ีสอบผ่านการคัดเลือก (บัญชีสำรอง) ของแต่ละแผนการเรียน  มารายงานตัวตามลำดับต่อไป 
    ๒. สำหรับนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือก (สำรอง) ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมแสดงบัตร
ประจำตัวผู้สมัคร และกรอกเอกสารการมอบตัว (ตามท่ีแจกให้) เพื่อลงทะเบียนเรียนพร้อมผูป้กครองนักเรียน 
โดยโรงเรียน จะติดต่อประสาน ให้มารายงานตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา 16.๐๐ น. – ๑6.3๐ น.               
ณ อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์  
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญงิ 


