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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 ณิชาพัชร์ 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 
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 จิรัจฌา 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 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

จำนวน  158  คน   

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

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 
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 จันทรดั์ด 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 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   (ต่อ) 
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๖๔ เด็กหญิง เบญจพร ฉัตรมงคลพาณิช ม.3/4 
๖๕ เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์ศิรสิกุล ม.3/4 
๖๖ เด็กหญิง ปริตตา รุ่งเรืองด้วยบุญ 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 
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 
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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 เด็กหญิง 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 
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 เด็กหญิง 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 พานทอง ม.3/13 
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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 ศิรวิรรณ 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 
๑๔๒ เด็กหญิง ชญานิศา มุขด้วง ม.3/7 
๑๔๓ เด็กหญิง อาริษา สำราญรื่น ม.3/9 
๑๔๔ เด็กหญิง วริศา ปานมณี ม.3/5 
๑๔๕ เด็กหญิง กุลปรียา 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 เด็กหญิง อนุตตรีย์ จงสมจิตต์ ม.3/6 
158 เด็กหญิง กรกมล ทองวิเศษสุข ม.3/7 
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2.  นักเรียน (สำรอง) ที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร์                     
จำนวน  70  คน   

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ เด็กหญิง เกษราภรณ์ รุ่งแสง ม.3/8 
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 เด็กหญิง 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 เด็กหญิง 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 เด็กหญิง ศิรริักษ์ 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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2.  นักเรียน (สำรอง) ที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (ตอ่)                  
จำนวน  70 คน   

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 จันทรรัสม ี ม.3/7 
64 เด็กหญิง สุภาวด ี จาววัฒนศิริ ม.3/7 
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2.  นักเรียน (สำรอง) ที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (ตอ่)               
 จำนวน  70 คน   

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 

 

3.  นักเรียน (สำรอง) ที่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันเป็นนักเรียนโควตา  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน  3  คน  

 

 

 

 

ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.  รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (Link Google Form ทางกลุ่ม/ไลน์ครูที่ปรึกษา)                   
เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง 
               ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖5  เวลา  ๑6.3๐ 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 เด็กหญิง พัชรินทร์ คำแดง ม.3/9 
2 นางสาว อาทิตยาพัณณ์ ฉายพันธุ์ ม.3/10 
3 นางสาว ปัญญาพร ศรีเจริญสุข ม.3/13 


