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1.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน                        
 จำนวน  63  คน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 
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 เด็กหญิง 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 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ สุวรรณประเสริฐ ม.3/12 
30 นางสาว ณปภัช โคว้วิลัยแสง ม.3/10 



- 2 - 
 

1.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  (ต่อ)              
จำนวน  63  คน   

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

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 
49 นางสาว ณิชาพร มากสอน ม.3/11 
50 นางสาว เขมิสรา ทองสุข ม.3/10 
51 เด็กหญิง มาริณี สำราญรมย์ ม.3/10 
52 เด็กหญิง ชีริน สุขพัฒน์ 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 
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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 

 

2.  นักเรียน (สำรอง) ที่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันเป็นนักเรียนโควตาแผนการเรียนภาษาอังกฤษ 
– ภาษาจีน  จำนวน  5  คน 

 

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.  รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (Link Google Form ทางกลุ่ม/ไลน์ครูที่ปรึกษา)                   
เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง 
               ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖5  เวลา  16.3๐ 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 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 ศรเีมือง  ม.3/9 


