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ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนสงวนหญิง  ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
         ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖5  (ประเภทโควตา) (ฉบับแก้ไข) 

___________________________ 

ตามที่โรงเรียนสงวนหญิง  ได้ดำเนินการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนสงวนหญิง 
ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ในโรงเรียนเดิมไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 และ
โรงเรียนสงวนหญิ ง  ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่  3 โรงเรียนสงวนหญิ ง                     
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖5  
(ประเภทโควตา) แยกตามแผนการเรียนที่นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นลำดับที่ ๑ และเป็นไปตามเกณฑ์                        
ในการรับนักเรียนเข้าเรียนแผนการเรียนต่าง ๆ เรียงตามลำดับผลคะแนน GPA ของผู้สมัครตามเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือก ข้อ 4 ตามประกาศรับสมัครนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
จำนวน  158  คน  ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ เด็กหญิง ณัชชา อ๊ึงพลาชัย ม.3/1 
๒ เด็กหญิง ภัคพร เวทยานนท์ ม.3/1 
๓ เด็กหญิง ศุภณิดา สุขธรรมโชต ิ ม.3/1 
๔ เด็กหญิง สุกฤษณ์ภรณ์ ช่างเรือนกุล ม.3/1 
๕ เด็กหญิง อภิชญา พันธุ์พฤกษ์ ม.3/1 
๖ เด็กหญิง ณิชาพชัร์ หมื่นสุกแสง ม.3/2 
๗ เด็กหญิง พัทย์ญดา ศิลป์ไพบูลย์พานิช ม.3/2 
๘ เด็กหญิง กนกรดา แหวนทองคำ ม.3/3 
๙ เด็กหญิง กรศิรินทร์ พาเลิศ ม.3/3 

๑๐ เด็กหญิง กษมา คุ้มประดิษฐ์ ม.3/3 
๑๑ เด็กหญิง ครองขวัญ ล้วนเนตรเงิน ม.3/3 
๑๒ เด็กหญิง ชมตะวัน ปุ่นนิ่ม ม.3/3 
๑๓ เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ขัณฑ์ประภาพกุล ม.3/3 
๑๔ เด็กหญิง ณัชชา พิมใจใส ม.3/3 
๑๕ เด็กหญิง ณัฐกมล โรจน์บุญถึง ม.3/3 
๑๖ เด็กหญิง ณัฐพร แก้วเจริญ ม.3/3 
๑๗ เด็กหญิง ปารมี อ้วนเจริญ ม.3/3 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                   
จำนวน  158  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑๘ เด็กหญิง พิมพ์นภา ภมรสุพรวิชิต ม.3/3 
๑๙ เด็กหญิง รวิสรา โค้วอุดมประเสริฐ ม.3/3 
๒๐ เด็กชาย ธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ ม.3/3 
๒๑ เด็กหญิง กมลชนก อัปมะเย ม.3/4 
๒๒ เด็กหญิง จริัจฌา พันธุ์พฤกษ์ ม.3/4 
๒๓ เด็กหญิง ชยาภรณ์ นาคยศ ม.3/4 
๒๔ เด็กหญิง ชลันธร ศรีภุมมา ม.3/4 
๒๕ เด็กหญิง ณัฐณิชา ยิ้มช้อย ม.3/4 
๒๖ เด็กหญิง ธนัชพร คงเปีย ม.3/4 
๒๗ เด็กหญิง สิตาภา ปิ่นวิเศษ ม.3/4 
๒๘ เด็กหญิง จิราภัทร กลิ่นธูป ม.3/5 
๒๙ เด็กหญิง ณัชชา เวชวิฐาน ม.3/1 
๓๐ เดก็หญิง พรปวีณ์ เฮงวัฒนา ม.3/1 
๓๑ เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตันติเสถียรชัย ม.3/1 
๓๒ เด็กหญิง ตะวันวาด มาลัยเล็ก ม.3/2 
๓๓ เด็กหญิง ปนัสยา จันทร์เทศ ม.3/3 
๓๔ เด็กหญิง ปวริศา ฉิมวงษ์ ม.3/3 
๓๕ เด็กหญิง พุทธรักษา เขาแก้ว ม.3/3 
๓๖ เด็กหญิง ศุทธินี อินสว่าง ม.3/3 
๓๗ เด็กหญิง ณิชาภา แช่มวงษ์ ม.3/4 
๓๘ เด็กหญิง ธันยณัฐต์ ขลังธรรมเนียม ม.3/4 
๓๙ เด็กหญิง กัญจ์นภัส ผาสุข ม.3/3 
๔๐ เด็กหญิง ณันฑวรรณ ศรีคำ ม.3/4 
๔๑ เด็กหญิง วิพัสวี อนันตทิพยเมธี ม.3/1 
๔๒ เด็กหญิง วรันตรี ทิมใจทัศน์ ม.3/4 
๔๓ เด็กหญิง วรรณธนา บุญเรืองโรจน์ ม.3/5 
๔๔ เด็กหญิง ขวัญปวีณ ์ ใจดี ม.3/6 
๔๕ เด็กหญิง นัทธ์หทัย ตันพิรุฬห์ ม.3/4 
๔๖ เด็กชาย ธนกร อ้ึงเจริญทรัพย์ ม.3/1 
๔๗ เด็กหญิง ปพิชญา ครองเพชร ม.3/2 
๔๘ เด็กหญิง รุจาภา วิเศษสุข ม.3/2 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์                
จำนวน  158  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๔๙ เด็กหญิง ศิรินธร พ่อค้า ม.3/2 
๕๐ เด็กหญิง ณัฐนรี วังเสาร์ ม.3/3 
๕๑ เด็กหญิง พรรณทิภา พันธ์ชูชาติ ม.3/3 
๕๒ เด็กหญิง พลอยพิชชา เฉลิมเตชวงศา ม.3/4 
๕๓ เด็กหญิง ลลิตภัทร จนัทร์ดัด ม.3/4 
๕๔ เด็กหญิง ศุภิสรา ฟักอ่อน ม.3/4 
๕๕ เด็กหญิง ผกามาส พลอยสุกใส ม.3/5 
๕๖ เด็กหญิง พรรณปพร กล้าหาญ ม.3/6 
๕๗ เด็กหญิง ภัทรพร ชมเจริญ ม.3/6 
๕๘ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สุนทรวิภาค ม.3/8 
๕๙ เด็กชาย นรภัทร นิมมานนรวงศ์ ม.3/1 
๖๐ เด็กชาย ปัณณพนธ์ ศรีประมงค์ ม.3/2 
๖๑ เด็กหญิง ณัฐวรา พลมั่น ม.3/3 
๖๒ เด็กหญิง ปวัณรัตน์ จันทร์สุวรรณ ม.3/3 
๖๓ เด็กหญิง จอมขวัญ บุญแย้ม ม.3/4 
๖๔ เด็กหญิง เบญจพร ฉัตรมงคลพาณิช ม.3/4 
๖๕ เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์ศิริสกุล ม.3/4 
๖๖ เด็กหญิง ปริตตา รุ่งเรืองดว้ยบุญ ม.3/7 
๖๗ เดก็หญิง ณัฏฐ์พัฒน์ ลิ้มมณี ม.3/5 
๖๘ เด็กหญิง ภาชิน ี ใหญ่พงษ์ ม.3/6 
๖๙ เด็กหญิง อิสราภรณ์ เจนประเสริฐไกร ม.3/3 
๗๐ เด็กหญิง ศศิธร ปราสาททอง ม.3/8 
๗๑ เด็กหญิง กีรติกา ทนุการ ม.3/3 
๗๒ เด็กหญิง นฤภร นักระนาด ม.3/6 
๗๓ เด็กชาย อติรุจ ธาราสิทธิ์ ม.3/2 
๗๔ เด็กหญิง ศุภรัชตา คูหาพัฒนกุล ม.3/3 
๗๕ เด็กชาย นวนนท์ จันทร์วาววาม ม.3/3 
๗๖ เด็กหญิง พลอยชรัตณ์ เมฆขาว ม.3/3 
๗๗ เด็กชาย ธีรพันทุ์ ไกรทองอยู่ ม.3/3 
๗๘ เด็กหญิง ปายหนาว คุณากรกุล ม.3/4 
๗๙ เด็กหญิง มานิตา ศรีเพียงจันทร์ ม.3/5 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                  
จำนวน  158  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๘๐ เด็กหญิง กังสดาล เดชบรรทม ม.3/6 
๘๑ เด็กหญิง รัญชิดา อสัมภินพงศ์ ม.3/4 
๘๒ เด็กหญิง เขมิกา อ่ำอ่ิม ม.3/5 
๘๓ เด็กหญิง ธัญกร เคยเค้า ม.3/5 
๘๔ เด็กหญิง เขมจิรา คุ้มรักษา ม.3/6 
๘๕ เด็กหญิง ณัฐชา มีนิล ม.3/6 
๘๖ เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เชาวนานานนท์ ม.3/7 
๘๗ เด็กหญิง พัสวี ดวงดาว ม.3/4 
๘๘ เด็กหญิง ณัฐพิชชา คล้าหิรัญ ม.3/6 
๘๙ เด็กหญิง ขวัญข้าว ฤทธิ์จันอัด ม.3/6 
๙๐ เด็กหญิง วรรนิษา วงษ์ประดิษฐ ม.3/6 
๙๑ เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เทียนสว่าง ม.3/4 
๙๒ เด็กหญิง ภูภัทรา กำลังเสือ ม.3/8 
๙๓ เด็กหญิง พิมพกานต์ เกตยืนยง ม.3/4 
๙๔ เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ หอมสุวรรณ ม.3/8 
๙๕ เด็กชาย วรากร นาคไชยะ ม.3/2 
๙๖ เด็กหญิง อริษา เมฆอุดม ม.3/9 
๙๗ เด็กหญิง วีนัส หาสนาม ม.3/9 
๙๘ เด็กหญิง ศิรภัสสร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/1 
๙๙ เด็กหญิง กวิตา ม่วงอิ่ม ม.3/2 

๑๐๐ เด็กหญิง พีรพรรณ จันทร์ขาว ม.3/5 
๑๐๑ เด็กหญิง จรรยา เกตุเมฆ ม.3/12 
๑๐๒ เด็กหญิง โยษิตา แก้วระย้า ม.3/10 
๑๐๓ เด็กหญิง ขวัญชนก วิบูลย์อรรถกร ม.3/5 
๑๐๔ เดก็หญิง ณัฐณชิา สุขวิลัย ม.3/6 
๑๐๕ เด็กหญิง อรนุช ทองสัมฤทธิ์ ม.3/6 
๑๐๖ เด็กหญิง ณฤชล จงสมจิตร ม.3/4 
๑๐๗ เด็กหญิง ชลธิชา อุ่นวรรณธรรม ม.3/6 
๑๐๘ เด็กหญิง กัญญาณัฐ หงวนตัด ม.3/4 
๑๐๙ เด็กหญิง อลินสิตา นิธิศนวพัส ม.3/1 
๑๑๐ เด็กหญิง นันทภัค บุญแช่มชู ม.3/7 
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๑.  นักเรยีนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                    
จำนวน  158  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑๑๑ เด็กหญิง จิดาภา วงศ์แสงธรรม ม.3/2 
๑๑๒ เด็กหญิง พัชรินทร์ ตั้งเกษราพรรณ ม.3/5 
๑๑๓ เด็กหญิง มินตรา อินโต ม.3/11 
๑๑๔ เด็กหญิง นวรัตน์ กมลทิพย์สุคนธ์ ม.3/9 
๑๑๕ เด็กชาย พลวรรธน์ อ่อนละออ ม.3/4 
๑๑๖ เด็กหญิง นันท์นภัส พิพิธ ม.3/6 
๑๑๗ เด็กหญิง ศศิญาพัฒน์ วงษ์จันทร์ดี ม.3/6 
๑๑๘ เด็กหญิง ชนากานต์ พันธุ์สำลี ม.3/8 
๑๑๙ เด็กชาย พงศ์ศิริ หลงสมบุญ ม.3/4 
๑๒๐ เดก็หญิง วรรณภัทร เสือป่า ม.3/8 
๑๒๑ เด็กหญิง ณัชชา ศรีธำรงวัชร์ ม.3/2 
๑๒๒ เด็กหญิง ณัชชา บุญโช ม.3/5 
๑๒๓ เด็กหญิง ชลิตาภรณ์ นุ่มดี ม.3/1 
๑๒๔ เด็กหญิง กวิสรา อุ่นเมือง ม.3/6 
๑๒๕ เด็กหญิง ปาริฉัตร กลมเกลี้ยง ม.3/5 
๑๒๖ เด็กหญิง ปณิตา อุรารักษ์ ม.3/7 
๑๒๗ เด็กหญิง สุชาดา พานเงิน ม.3/13 
๑๒๘ เด็กหญิง ภคพร โพธิ์ศรีทอง ม.3/5 
๑๒๙ เด็กหญิง กานต์ธิดา โสภารุณ ม.3/6 
๑๓๐ เด็กหญิง สิริยากร สุนทรวิภาต ม.3/7 
๑๓๑ เด็กหญิง ภัชภิชา ร้ายใจดี ม.3/6 
๑๓๒ เด็กหญิง อุมาภรณ์ สุขถื่อน ม.3/9 
๑๓๓ เด็กหญิง วิรัญชนา จุติชัย ม.3/11 
๑๓๔ เด็กหญิง ศิริวรรณ บูชา ม.3/5 
๑๓๕ เด็กหญิง สุชาดา ชิตนุรัตน์ ม.3/10 
๑๓๖ เด็กหญิง ปาริฉัตร พู่ตระกลู ม.3/7 
๑๓๗ เด็กหญิง กิตติวรา พระศรี ม.3/7 
๑๓๘ เด็กหญิง สุภาภรณ์ ทองบุญทรัพย์ ม.3/13 
๑๓๙ เด็กหญิง วริศรา ศุขเจริญ ม.3/8 
๑๔๐ เด็กหญิง ชนัณญา พัฒผล ม.3/5 
๑๔๑ เด็กหญิง นิศารัตน์ ชื่นอารมย์ ม.3/8 
142 เด็กหญิง ชญานิศา มุขด้วง ม.3/7 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

 จำนวน  158  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑๔๓ เด็กหญิง อาริษา สำราญรื่น ม.3/9 
๑๔๔ เด็กหญิง วริศา ปานมณี ม.3/5 
๑๔๕ เด็กหญิง กุลปรยีา ฤทธิยา ม.3/6 
๑๔๖ เด็กหญิง กานต์ธิดา วงษ์เงินหอม ม.3/6 
๑๔๗ เด็กหญิง สุธิดา สุวรรณโชติกร ม.3/6 
๑๔๘ เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทระ ม.3/7 
๑๔๙ เด็กชาย ณภัทร มณีรัตน์ ม.3/1 
๑๕๐ เด็กหญิง วรดา สีนาคสุข ม.3/8 
๑๕๑ เด็กหญิง พิมพ์นภัส เนตรสว่างวิชา ม.3/11 
๑๕๒ เด็กหญิง วชิราภรณ ์ บุรุษชาติ ม.3/7 
๑๕๓ เด็กหญิง พรนภา พวงเข็มแดง ม.3/9 
๑๕๔ เด็กหญิง นัทธ์มนต์ กล่อมดีธนากุล ม.3/5 
๑๕๕ เด็กชาย ศุภวิชญ์ จตุรพิธพรพิเศษ ม.3/1 
๑๕๖ เด็กหญิง นิภาดา โฉมงาม ม.3/9 
๑๕๗ เดก็หญิง อนุตตรีย์ จงสมจิตต์ ม.3/6 
158 เด็กหญิง กรกมล ทองวิเศษสุข ม.3/7 
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 2.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  จำนวน  32 คน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑ เด็กหญิง ข้าวขวัญ พุ่มมะปราง ม.3/2 
๒ นางสาว วนัสนันท ์ อินทร์ทองน้อย ม.3/6 
๓ นาย พรภูมิ อุ่นวิจิตร ม.3/2 
๔ นางสาว ปาณิสรา อยู่นันท์ ม.3/5 
๕ เด็กหญิง ศรีสุดา กุลมุติ ม.3/8 
6 นางสาว พชิรา พรสุรัตน์ ม.3/5 
7 นางสาว นันท์นภัส ประดับมุข ม.3/1 
8 เด็กหญิง เบญจวรรณ น้อยพันธุ์ดี ม.3/6 
9 เด็กหญิง ฐิติมา อรุณ ม.3/7 

10 นางสาว ชนากาญจน์ บุญเพท ม.3/5 
11 นางสาว นิสากร ป่าสวนสัก ม.3/5 
12 เด็กหญิง กชพร ศรีคงยศ ม.3/6 
13 นางสาว กุลภัสสร ์ แข็งขัน ม.3/6 
14 เด็กหญิง ภูวรินทร์ สุทธิอภิวัฒน์ ม.3/6 
15 เด็กหญิง ปานรพี ทับทิมทอง ม.3/5 
16 นางสาว ลลินดา มณีอินทร์ ม.3/5 
17 นางสาว สิริยากร นวลศรี ม.3/8 
18 นางสาว อัญชิษฐา โมอุ่ม ม.3/6 
19 นาย กฤษพนธ์ เหียนขุนทด ม.3/2 
20 เด็กหญิง ชณิฏา บุญศรี ม.3/6 
21 นางสาว ฐานัดดา วงษ์พันธุ์ ม.3/6 
22 นางสาว เอกมณี ศรีประเทศ ม.3/7 
23 นางสาว วรัญญา รื่นโพวงษ์ ม.3/7 
24 นางสาว ธนัชญา แช่มโชติ ม.3/7 
25 นางสาว กุลกันยา เตี่ยสุวรรณ ม.3/8 
26 นางสาว นภัสสร ปิ่นสกุล ม.3/8 
27 เด็กหญิง พิชญาภา สุขแก้ว ม.3/10 
28 นางสาว กิติญา ม่วงคำ ม.3/7 
29 นางสาว รุ้งเหนือ จดจำ ม.3/11 
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2.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์                      
จำนวน 32 คน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

3.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรยีนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน                        
 จำนวน  63  คน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

30 นางสาว ณัฏฐวรรณ จามรสุวรรณ ม.3/1 
31 นางสาว เพ็ญภัสสร เฮงธนาพัทธ์ ม.3/5 
32 เด็กหญิง ศิรภัสสร จรณวัตร ม.3/10 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชัน้ 

๑ นางสาว ญาณิศา  นาคนิยม ม.3/3 
๒ นางสาว สุชัญญา สถาปนพิทักษ์กิจ ม.3/3 
๓ นางสาว มินนี่ โหล่ว ม.3/2 
๔ เด็กหญิง ชิรญา มณีอินทร์ ม.3/2 
๕ เด็กหญิง ฐิตารีย์ บรรจง ม.3/1 
6 เด็กหญิง อาภัสรา คล้าเจริญสมบติั ม.3/8 
7 นางสาว สิรินธา สาลิกา ม.3/5 
8 นางสาว ศุภกาญจน์ หวังทรัพย์ ม.3/1 
9 เด็กหญิง สุธาสิน ี ทักข์กิติพงษ์ ม.3/5 

10 เด็กหญิง ภคพร มีแสง ม.3/5 
11 นางสาว นงนภัส หงษ์สกุล ม.3/9 
12 นางสาว ธัญสรณ์ เดชสำราญ ม.3/11 
13 นางสาว ณัฐมน ผลจรัญ ม.3/6 
14 เด็กหญิง จิรัสยา แซ่อ้ึง ม.3/12 
15 เด็กหญิง สุธิมา สมงาม ม.3/6 
16 นางสาว ทัตพิชา ศรีวิเชียร ม.3/7 
17 นางสาว ปิยะธิดา ศรีบัวบาน ม.3/10 
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3.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน                       
 จำนวน  63 คน  ดังนี้  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

18 เด็กหญิง ลักษิกา อินทร์สวัสดี ม.3/7 
19 เด็กหญิง ฑิตยา ชาววังเย็น ม.3/6 
20 เด็กหญิง อังคณา สอาดเอ่ียม ม.3/13 
21 เด็กหญิง นรารัตน์ ปานบุญ ม.3/7 
22 เด็กหญงิ ภัณฑิรา ปิ่นแก้ว ม.3/6 
23 นางสาว ศิริประภา ยากลิ่นหอม ม.3/11 
24 เด็กหญิง ธนภัค สังข์สำรวม ม.3/5 
25 เด็กหญิง พัตรพิมล ปานทอง ม.3/8 
26 นางสาว จรัญญา แซ่ลิ้ม ม.3/7 
27 เด็กหญิง พัชรินทร์ คำแดง ม.3/9 
28 เด็กหญิง อภิชญา วงษ์ชัย ม.3/6 
29 เด็กหญงิ ปุญชรัสมิ ์ สุวรรณประเสริฐ ม.3/12 
30 นางสาว ณปภัช โคว้วิลัยแสง ม.3/10 
31 เด็กหญิง สุภาวด ี ชาริโท ม.3/6 
32 เด็กหญิง วสุกิจจา จันทร์แจ้ง ม.3/12 
33 เด็กหญิง ภูษิตา เล็กวงศ์ไพบูลย์ ม.3/12 
34 นางสาว กิตติญา คำชำนาญ ม.3/10 
35 เด็กหญิง สุพพัตรา ลีเจริญกิจ ม.3/12 
36 เด็กหญิง ณภัทร์พร กลิ่นจันทร์ ม.3/10 
37 นางสาว วนิดา เรืองทอง ม.3/11 
38 เด็กหญิง ญาณิดา เจียรพงศวัฒน์ ม.3/7 
39 นางสาว กานต์ธิดา เจริญจิต ม.3/10 
40 นางสาว พิมพ์ลภัส พงษ์แพทย์ ม.3/10 
41 เด็กหญิง ณิชาภัทร ขาวมีวงษ์ ม.3/8 
42 เด็กหญิง วิภาดา ลออเลิศ ม.3/5 
43 นางสาว สุภิชญา ไกรทองสุข ม.3/12 
44 เด็กหญงิ ปัญญาพร ศรีเจริญสุข ม.3/13 
45 เด็กหญิง ธนวรรณ มะกรูดอินทร์ ม.3/8 
46 เด็กหญิง ปัญญาพร เอ่ียมอินทร์ ม.3/7 
47 เด็กหญิง ณิชาปวีณ ์ ผลภาค ม.3/6 
48 เด็กหญิง สุชาวด ี โตอาจ ม.3/12 
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3.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน                 
จำนวน  63  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

49 นางสาว ณิชาพร มากสอน ม.3/11 
50 นางสาว เขมิสรา ทองสุข ม.3/10 
51 เด็กหญิง มาริณี สำราญรมย์ ม.3/10 
52 เด็กหญิง ชีริน สุขพฒัน์ ม.3/10 
53 นางสาว ชนัญชิดา วงษ์ทองดี ม.3/12 
54 เดก็หญิง อุษามณี สังขพันธุ์ ม.3/10 
55 นางสาว วชิรญาณ์ พลเสน ม.3/10 
56 เด็กหญิง จารุวรรณ พาขุนทด ม.3/12 
57 เด็กหญิง ณัฐธนิตา ศิลาวัชรพล ม.3/11 
58 เด็กหญิง ฐิติวรดา มากแจ้ง ม.3/11 
59 เด็กหญิง วรวลัญซ ์ ปานเพชร ม.3/12 
60 เด็กหญิง อิสริศา ชุนดี ม.3/10 
61 เดก็หญิง ดวงกมล เพ็ญสุวรรณกุล ม.3/10 
62 เด็กหญิง ชวัลชา สุวรรณประทีป ม.3/11 
63 เด็กหญิง พีรยา เนตรหิน ม.3/11 

 

4.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น   
 จำนวน  21  คน 

ลำดับท่ี ชือ่ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 นางสาว จิรัชยา พงษธ์ัญญการ ม.3/1 
2 นางสาว จิดาภา มุขโสภาพันธุ์ ม.3/1 
3 นางสาว กุลจิรา โชคสุขนิรันดร ม.3/6 
4 นางสาว สิริบังเอิญ เคหะจิตต์ ม.3/12 
5 นางสาว ศาศวัตรา  ศรีเหรา ม.3/4 
6 เด็กหญิง ณภาภัช  ช้อยเชื้อดี ม.3/4 
7 เด็กหญิง แคสแซนดร้า นะวาระ ม.3/1 
8 เด็กหญิง อรปรียา น้ำทิพย์ ม.3/5 
9 เด็กหญิง กัลยาณ์ณิช ประกอบธัญ ม.3/13 

10 เด็กหญิง พรภัทร์ สุดวิสัย ม.3/5 
11 เด็กหญิง จุฑามาศ โสมจิตร ม.3/8 
12 นางสาว กันต์ฤทัย   พันธ์จันทร์ ม.3/11 
13 นางสาว ชญาณ์พัชส์ สุจริตตานันท ์ ม.3/8 
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4.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น   
 จำนวน  21  คน 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

14 นางสาว ณภัทร ละม้ายเมือง ม.3/11 
15 นางสาว พิชญ์สินี ศรีสุข ม.3/12 
16 นางสาว อมรรัตน์ ปานศรี ม.3/8 
17 นางสาว ประภัสสร ปทุมสูติ ม.3/8 
18 เด็กหญิง เกวลิน แตงโสภา ม.3/13 
19 นางสาว ดนิตา จันทร์ทา ม.3/11 
20 นางสาว อริสรา วงษ์เสงี่ยม ม.3/11 
21 นางสาว สุพรรณษา บุญโต ม.3/11 

 

5.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี   
 จำนวน  21  คน 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน สนธิเณร ม.3/2 
2 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ สุคนธ์วารี ม.3/1 
3 นางสาว พิมพ์นารา ธนะประเสริฐกุล ม.3/2 
4 เด็กหญิง ณัฐณิชา แจ้งสว่าง ม.3/7 
5 นางสาว พิมพ์ระวี ชนะสงคราม ม.3/2 
6 นางสาว จตุกาญจน์ นุชสวาท ม.3/7 
7 เด็กหญงิ ฉัตรญา ดีนุช ม.3/5 
8 นางสาว วรัญญา กลิ่นหอมดี ม.3/10 
9 นางสาว พิมพ์ปุริม แสนธนรักษ์ ม.3/2 

10 นางสาว บรัญชรัตน์ ราตรี ม.3/5 
11 นางสาว วริศรา พันธุ์เมือง ม.3/8 
12 เด็กหญิง ชนรรธรณ์ แผนสมบูรณ์ ม.3/13 
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5.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหล ี  
 จำนวน  21  คน 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

13 นางสาว ธัญพิชชา สมสนิท ม.3/1 
14 เด็กหญงิ ญารินดา หาญใจ ม.3/6 
15 นางสาว ปุณยาพร เจริญพานิชเสรี ม.3/11 
16 เด็กหญิง นัตตยา จันทร์ส่องแสง ม.3/11 
17 นางสาว นภัสสร บุญน้อย ม.3/10 
18 เด็กหญิง ธัญรดา ประสมสาย ม.3/13 
19 นางสาว สโรธร กลั่นเถื่อน ม.3/10 
20 เด็กหญิง พนิดา มะกรูดอินทร์ ม.3/12 
21 นางสาว ศุจีภรณ ์ ลีศุภางค์ ม.3/8 

 

6.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                   
จำนวน 42 คน ดังนี ้

ลำดับท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 นางสาว กิตติภรณ์ อุ่นเจิม ม.3/7 

2 นางสาว เพ็ญศิริ พลเสน ม.3/8 

3 เด็กหญิง ประภัสสร นิลกำจร ม.3/1 

4 เด็กหญิง ปุณนัฏฐา อารยางกูร ม.3/1 

5 เด็กหญิง ระพีพร เพ็ชรดวง ม.3/7 

6 นางสาว อชิญาภรณ์ บุญมีประเสริฐ ม.3/7 

7 เดก็หญิง เปมิศา ใจอารีย์ ม.3/11 

8 นางสาว สุจิตรา พลเสน ม.3/11 

9 เดก็หญิง พรรณิภา ติเยาว์ ม.3/7 

10 เด็กหญิง กชกร น้อยประภา ม.3/9 

11 นางสาว พอเพียง เอกวนิชชาญ ม.3/8 

12 นางสาว สิธิพร นุ่มพันธ์ ม.3/7 

13 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชื่นอารมย์ ม.3/8 

14 นางสาว ทิวาวรรณ ดำเหลือง ม.3/11 

15 เด็กหญิง อรปรียา จำปาเงิน ม.3/7 

16 เด็กหญิง พัชชานันท์ ดวงตาแก้ว ม.3/9 

17 นางสาว เบญจพร โสตถิกพันธุ์ ม.3/9 

18 นางสาว กัญศิริ คชวงษ ์ ม.3/7 

19 เด็กหญิง ภัสส์กุญช์ ลิ้มแก้วสุวรรณ ม.3/10 
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5.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                  
จำนวน  42  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชือ่ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชัน้ 

20 เด็กหญิง แพณพัฒน์  ขาวโต ม.3/5 
21 เด็กหญิง อมรรัตน์ แน่นหนา ม.3/12 
22 เด็กหญิง นงลักษณ์ เณรจาที ม.3/9 
23 เด็กหญิง กชกร แก้วใหญ่ ม.3/9 
24 นางสาว พิชญา อุ่นวงษ์ ม.3/13 
25 เด็กหญิง น้ำฝน ชาวปลายนา ม.3/13 
26 เด็กหญิง พิมพ์ภัสสร มาแม้น ม.3/8 
27 นางสาว นิตยา ใจกล้า ม.3/9 
28 เด็กหญิง กมลทิพย์ ธัญเจริญ ม.3/11 
29 นางสาว ธัญญาศินี อุ่มสุข ม.3/13 
30 เด็กหญิง ลลิตา สว่างแจ้ง ม.3/8 
31 เด็กหญิง ปริยา เรืองรังษี ม.3/12 
32 เด็กหญิง พิชญธิดา ดีเสมอ ม.3/13 
33 นางสาว ณัฐาภรณ ์ มุลินินทร์ ม.3/9 
34 นางสาว ชนิดาภา ชาวเขื่อนขัน ม.3/13 
35 เด็กหญิง จิรพรรณ ฉิมวงษ์ ม.3/8 
36 เด็กหญิง ณัฐพร ขุนสอาดศรี ม.3/7 
37 นางสาว สิรินทรา นาคะประเสริฐกุล ม.3/12 
38 เด็กหญิง ชนัญญา  วงษ์สุวรรณ ม.3/9 
39 เดก็หญิง รัตนกร จิตถนอม ม.3/13 
40 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีปัญญา ม.3/13 
41 เด็กหญิง ภัสธรมนท์ วงศ์พานเงิน ม.3/7 
42 นางสาว ณัฐนันท ์ จันทร์ตรี ม.3/9 
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 ๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน  70  คน  (สำรอง) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ เด็กหญิง เกษราภรณ์ รุ่งแสง ม.3/13 

2 เด็กหญิง พรกนก ล้านหล้า ม.3/6 
3 เด็กหญิง ธนภร วงษ์บัณฑิต ม.3/6 
4 เด็กหญิง อภิชญา จันทร์ดำ ม.3/12 
5 เด็กหญิง สุชาวด ี มณีรมณ์ ม.3/9 
6 เด็กหญิง กมนนัทธ์ เฟ่ืองจันทร์ ม.3/8 
7 เด็กหญิง พรไพลิน ทิพพาพันธุ์ ม.3/10 
8 เดก็หญิง อริญรดา มีอินทร์ ม.3/8 
9 เด็กหญิง ต้นน้ำ ผจญภัย ม.3/2 

10 เด็กหญิง ภรณ์ชนก จาดช้าง ม.3/11 
11 เด็กหญิง นภัสนันท์ เหลืองสถิตย์ ม.3/9 
12 เด็กหญิง สิริยากรณ์ การพิธี ม.3/9 
13 เด็กหญงิ สุวัจน ี แต้เถา ม.3/12 
14 เด็กหญิง กชกร เรืองศรี ม.3/9 
15 เด็กหญงิ ประภัสสร กิตติโรจนกุลนที ม.3/12 
16 เด็กหญิง สุมิตรา บุญศรี ม.3/5 
17 เด็กชาย พบธรรม ทรัพย์สุพรรณ ม.3/2 
18 เด็กหญิง เขมจิรา วัฒนไกร ม.3/13 
19 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พลเสน ม.3/10 
20 เด็กหญงิ ปภัสสิร ิ มาดี ม.3/13 
21 เด็กหญิง สุพิชญา ทองสัมฤทธิ์ ม.3/9 
22 เด็กหญิง ญดาวรรณ ศรีตระการ ม.3/5 
23 เด็กหญิง โศภิตตา สว่างศรี ม.3/11 
24 เด็กหญิง ธนัชพร คุ้มประดิษฐ์ ม.3/7 
25 เด็กหญิง ศิรินภา พรหมอิ่ม ม.3/9 
26 เด็กหญิง กชสร บุตรทองดี ม.3/12 
27 เด็กหญงิ ศิริรักษ์ แสงอินทร์ ม.3/11 
28 เด็กหญิง ใบเฟิร์น จันทร์แต้ ม.3/11 
29 เด็กหญิง กมลพร พงษ์วานิชอนันต์ ม.3/5 
30 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กลั่นพจน์ ม.3/11 
31 เด็กหญิง สิริกร ฉายสุริยะ ม.3/12 

32 เด็กหญิง กนกกานต์ กันยาคำ ม.3/13 
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 ๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน  70 คน  (สำรอง) (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชือ่สกุล ผู้สมัคร ชั้น 

33 เด็กชาย ณชพล เอ้ือทยา ม.3/1 
34 เด็กหญิง ธีธัชชา ภาวิไล ม.3/11 
35 เด็กหญิง จิราพร ปรางจันทร์ ม.3/9 
36 เด็กหญิง อัญชุลี ทองสูง ม.3/13 
37 เด็กหญิง พรกนก สุขานันท์ ม.3/10 
38 เด็กหญงิ นวพร พิทักษ์วงษ์ ม.3/7 
39 เด็กหญิง สกุลรัก ล้อมวงษ์ ม.3/10 
40 เด็กหญิง สุธาภรณ์ บุญวงษ์ ม.3/7 
41 เด็กหญิง ปัญญภรณ์ แก้วพันธุ์ ม.3/5 
42 เด็กหญิง ปุลพร สุระอารีย์ ม.3/6 
43 เด็กหญิง มณฑิรา สุขสม ม.3/7 
44 เด็กหญิง นวรัตน์ หงษ์ลัด ม.3/12 
45 เด็กหญิง ฟ้าใส สุกใส ม.3/7 
46 เด็กหญิง อฤทธิ์ษา พวงบุบผา ม.3/13 
47 เด็กหญิง ศิริพิชญา หนูทอง ม.3/6 
48 เด็กหญิง ศุภิศรา เปี่ยมทอง ม.3/13 
49 เด็กหญิง จิราภรณ์ อรุณแสงศิลป์ ม.3/8 
50 เด็กหญิง สุดารัตน์ รุ่งเรือง ม.3/9 
51 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วงษ์ชัยบุตร ม.3/12 
52 เดก็หญิง ธัญญาพร ระวังพันธุ์ ม.3/11 
53 เด็กหญิง ภควดี ภิรมย์เสือ ม.3/9 
54 เด็กหญิง พิชชาภา พงษ์แพทย์ ม.3/11 
55 เด็กหญิง ดลพร จิรวาณิชกุล ม.3/10 
56 เด็กหญิง อาภัสนันทน์ ท่าเกลือ ม.3/11 
57 เด็กหญิง ณัฐพร คงแดงดี ม.3/5 
58 เด็กหญิง วาสิตา บุญประเสริฐ ม.3/5 
59 เด็กหญิง แหวนแก้ว แก้วดิลก ม.3/12 
60 เด็กหญิง ภัคจิรา น้อยพินิจ ม.3/8 
61 เด็กหญิง นิภาพร สุขยิ่ง ม.3/10 
62 เด็กหญิง สุธาสิน ี โพธิ์ไพจิตร ม.3/9 
63 เด็กหญิง อารยา จันทรรัสมี ม.3/7 
64 เด็กหญิง สุภาวด ี จาววัฒนศิริ ม.3/7 
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 ๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน  70 คน  (สำรอง) (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

65 เด็กหญิง สุดารัตน์ ทิมวงษ์ ม.3/9 
66 เด็กหญิง พัชชาริกา ทองฤทธิ์ ม.3/7 
67 เด็กหญิง นริศรา ชาวลาดงา ม.3/12 
68 เด็กหญิง วิศรุตา กันทะวงค์ ม.3/13 
69 เด็กหญิง วราพร ดอกลั่นทม ม.3/13 
70 เด็กหญิง ณิฐนันท ์ อุ่นจิตร์ ม.3/11 

  

 2.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน  19  คน  (สำรอง)  

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ เดก็หญิง อภิรฎา ธัญญเจริญ ม.3/13 

2 นาย กล้ากวี พัฒนะพีระพงศ์ ม.3/1 

3 นางสาว มทินา กันตะวงศ์ ม.3/8 

4 เด็กหญิง สิริกร ขุนพิชัย ม.3/5 

5 เด็กหญิง ณัฐชา ศุภเวช ม.3/8 

6 นางสาว สุชาวด ี นาคสมพันธ์ ม.3/13 

7 นางสาว ประภัสรา สุขประดิษฐ์ ม.3/13 

8 เด็กหญิง มาริสา อ่ำผูก ม.3/12 

9 เด็กหญิง กฤติมา แก้วประเสริฐ ม.3/12 

10 นางสาว ปริยากร เปรมสุขทอง ม.3/10 

11 นางสาว วิธาดา อ่อนกลั่น ม.3/12 

12 นางสาว ปภัสสร เผือกนิ่ม ม.3/11 

13 นางสาว อาทิตยาพัณณ์ ฉายพันธุ์ ม.3/10 

14 นางสาว กาญจนา สาพันธ์ ม.3/12 

15 นางสาว ยุวดี ดีสกุล ม.3/13 

16 นางสาว พัชราภรณ์ ปานทอง ม.3/13 

17 นางสาว ธนาภรณ์ พันธ์แตง ม.3/13 

18 นางสาว จุฬาลักษณ์ ผลภาษ ี ม.3/11 

19 นางสาว รัชนีกร แก้วสาคร ม.3/11 
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 3.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี                     
 จำนวน  8  คน  (สำรอง)  

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ เด็กหญิง ฝนทิพย์ ศักดิ์นำชัย ม.3/10 
2 นางสาว อภิสรา บูรณากาญจน์ ม.3/10 
3 เด็กหญิง กนกพร พงศ์ศิลป์วิจิตร ม.3/10 
4 เด็กหญิง สุวิชญาน ์ ทองสุก ม.3/12 
5 เดก็หญิง ปิยะดา ปิ่นสกุล ม.3/10 
6 เด็กหญิง ปาลิตา คังคา ม.3/10 
7 เด็กหญิง ภูริชญา ทัศนพันธุ์ ม.3/12 
8 เด็กหญิง จตุพร พละกลาง ม.3/11 

  

 4.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                     
 จำนวน  8  คน  (สำรอง)  

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ นางสาว วาริน ศรีนิล ม.3/9 

2 นางสาว โชติกา  วังช่วย ม.3/12 

3 เด็กหญิง พิชญา ศรีเมือง ม.3/9 

4 เด็กหญิง ศศิธร แย้มมา ม.3/13 

5 เด็กหญิง บุษยมาส มีราศรี ม.3/9 

6 เด็กหญิง วริณญา สุขศรีงาม ม.3/13 

7 นางสาว อธิติยา สำรี ม.3/10 

8 นางสาว มนัสนันท์  แพงราช ม.3/8 

9 นางสาว ณีรนุช สิงหช์ำนาญ ม.3/11 

10 นางสาว ฐิตาพร จั่นเพ็ชร์ ม.3/13 

11 เด็กหญิง มณีกานต์ ง้วนสกุล ม.3/9 

12 นางสาว นันทวรรณ ภาคอินทรีย์ ม.3/13 

13 นางสาว ณัฏฐกันย์ แก้วนิธิรัชต์ ม.3/13 

14 นางสาว ณัฐณิชา หนูทอง ม.3/13 

15 นางสาว วิภาวิน ี เหลืองพิริยะชาติ ม.3/9 

16 นางสาว อมรรัตน์ สุทรรศน์รังสี ม.3/13 
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ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.  รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (Link Google Form ทางกลุ่ม/ไลน์ครูที่ปรึกษา)                   
เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งตัวจรงิและตัวสำรอง 
               ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖5  เวลา  16.30 น. 
  นักเรียนที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  และสามารถเรียก
บัญชีสำรองรายงานตัวแทนตามลำดับ 
  ๒.  นักเรียนที่มารายงานตัวในข้อ  ๑  ให้มามอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
พร้อมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันที ่ 3  เมษายน ๒๕๖5  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  
โรงเรียนสงวนหญิง  นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


