
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
       เรื่อง  รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ที่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันเป็นนักเรียนโควตา      
     (สำรอง) ให้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  2565 

___________________________ 
 

  ตามท่ีโรงเรียนสงวนหญิงได้ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    
ของโรงเรียนสงวนหญิง  เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565  แยกแต่ละแผนการเรียนแล้ว
นั้น และมีนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ในแผนการเรียนต่าง ๆ  แต่มีผล
การเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  ได้ยื่นคำร้องเพื่อให้กรรมการพิจารณาผ่อนผันให้สมัครเข้าเรียน            
ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  4  ซึ ่งคณะกรรมการได้ประชุมเพื ่อพิจารณาไปเมื ่อวันที ่  7  กุมภาพันธ์  2565                   
ผลการพิจารณาให้นักเรียนเป็นนักเรียนโควตา  (สำรอง)  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑.  ให้สมัครแผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ได้  จำนวน  3  คน  

 
 
 
 
 
 2.  ให้สมัครแผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  ได้  จำนวน  4  คน  

 
 
 
 
 

 

 3.  ให้สมัครแผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  ได้  จำนวน  5  คน    
 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้นห้อง 

1 เด็กหญิง พัชรินทร์ คำแดง ม.3/9 
2 นางสาว อาทิตยาพัณณ์ ฉายพันธุ์ ม.3/10 
3 นางสาว ปัญญาพร ศรีเจริญสุข ม.3/13 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้นห้อง 

1 นางสาว กิตติญา คำชำนาญ ม.3/10 
2 นางสาว ณภัทร์พร กลิ่นจันทร์ ม.3/10 
3 นางสาว พิมพ์ลภัส พงษ์แพทย์ ม.3/10 
4 นางสาว มาริณี สำราญรมย์ ม.3/10 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้นห้อง 

1 นางสาว ธัญญาศินี อุ่มสุข ม.3/13 
2 เด็กหญิง ปริยา เรืองรังษี ม.3/12 
3 นางสาว ณัฐพร ขุนสอาดศรี ม.3/7 
4 เด็กหญิง สิรินทรา นาคะประเสริฐกุล ม.3/12 
5 นางสาว พิชญา ศรีเมือง  ม.3/9 
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 3.  ให้สมัครแผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น  ได้  จำนวน  2  คน    
 
 
 
 

 4.  ให้สมัครแผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี  ได้  จำนวน  5  คน   
 
 
 
 
 

 
 

 5.  ให้สมัครแผนการเรียน  ภาษาไทย – สังคมศึกษา  ได้  จำนวน  11  คน   

 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันเป็นนักเรียนโควตา (สำรอง) 
รายงานตัวด้วยระบบออนไลน์ (ผ่าน Link Google Form) เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ                              
ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  16.30  น. ถ้าไม่รายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์     

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 

                          (นายตรยัพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้นห้อง 

1 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีปัญญา ม.3/13 
2 นางสาว วริณญา สุขศรีงาม ม.3/13 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้นห้อง 

1 นางสาว ณัฐาภรณ์ มุลินินทร์ ม.3/9 
2 เด็กหญิง พิชญธิดา ดีเสมอ ม.3/13 
3 เด็กหญิง ภัสธรมนท์ วงศ์พานเงิน ม.3/7 
4 นางสาว ฐิตาพร จั่นเพ็ชร์ ม.3/13 
5 นางสาว ณัฏฐกันย์ แก้วนิธิรัชต์ ม.3/13 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้นห้อง 

1 นางสาว บุญญิสา ทองวิเศษ ม.3/10 

2 เด็กหญิง วรรณกานต์ เกตุก้อง ม.3/7 

3 เด็กหญิง ณัฐธิดา พุ่มเข็ม ม.3/5 

4 เด็กหญิง ชนกนาถ จอมพงษ์ ม.3/12 

5 เด็กหญิง ชลดา ติ่งคล้าย ม.3/12 

6 เด็กหญิง จิรนันท์ โพธิ์ระดก ม.3/12 
7 เด็กหญิง สาริศา ช้างชายวงศ์ ม.3/7 
8 เด็กหญิง ธัญญาพร เกษวงษ์ ม.3/13 
9 นางสาว มนัสวรรณ ตาดี ม.3/10 

10 นางสาว กนกรัชต์ มอญแช่มช้อย ม.3/11 
11 นางสาว ปิยาภรณ์ เทพพันณรงค์ ม.3/11 


