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1.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                   
จำนวน 42 คน ดังนี ้

ลำดับที่ 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 ปุณนฏัฐา อารยางกูร ม.3/1 

5 เด็กหญิง ระพีพร เพ็ชรดวง ม.3/7 

6 นางสาว อชิญาภรณ์ บุญมีประเสริฐ ม.3/7 

7 เด็กหญิง 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 

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 
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1.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  (ต่อ)                
จำนวน 42 คน ดังนี ้

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

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 เด็กหญิง 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 

 

2.  นักเรียน (สำรอง) ที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                     
จำนวน  16  คน   

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 สิงห์ชำนาญ 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 ี เหลืองพิริยะชาต ิ ม.3/9 

16 นางสาว อมรรัตน์ สุทรรศน์รังสี ม.3/13 
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3.  นักเรียน (สำรอง) ทีไ่ด้รับการพิจารณาผ่อนผันเป็นนักเรียนโควตา  

แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  จำนวน  11  คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.  รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (Link Google Form ทางกลุ่ม/ไลน์ครูที่ปรึกษา)                   
เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง 
               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 

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 


