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1.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์

จำนวน  32 คน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑ เด็กหญิง ข้าวขวัญ พุ่มมะปราง ม.3/2 
๒ นางสาว วนัสนันท์ 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 
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1.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

จำนวน 32 คน  
 

 

 

 

  

2.  นักเรียน (สำรอง) ที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน  19  คน   

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 
 

 

 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

29 นางสาว รุ้งเหนือ จดจำ ม.3/11 
30 นางสาว ณัฏฐวรรณ จามรสุวรรณ ม.3/1 
31 นางสาว เพ็ญภัสสร เฮงธนาพัทธ์ ม.3/5 
32 เด็กหญิง ศิรภัสสร จรณวัตร ม.3/10 
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3.  นักเรียน (สำรอง) ที่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันเป็นนักเรียนโควตา 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  จำนวน 4 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 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 


