
 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

 ประเภทห้องเรียนปกติ  “นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ” 
____________________________ 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑    
ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ประเภทห้องเรียนปกติ  “นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ”  และได้กำหนดให้มีการสอบ
คัดเลือกในวันที่  26  มีนาคม  ๒๕๖5  แล้วนั้น  โรงเรียนสงวนหญิง  ขอประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน       
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร  จำนวน  189  คน และบัญชี
สำรอง เรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จำนวน  5  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน   

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

๑ 13001 เด็กหญิง ปุณณดา ชูชื่น กลุ่ม 1 

๒ 13003 เด็กหญิง ชนิภรณ์ สายประเสริฐกิจ กลุ่ม 1 

๓ 13004 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ สระทองอยู่ กลุ่ม 1 

๔ 13005 เด็กหญิง ปุญญิศา ไทยทวี กลุ่ม 1 

๕ 13006 เด็กหญิง นันทิฌา สอดสี กลุ่ม 1 

๖ 13007 เด็กหญิง กนกภรณ์ ใบแสง กลุ่ม 1 

๗ 13008 เด็กหญิง ณิชาพร บูรณ์ชนะ กลุ่ม 1 

๘ 13009 เด็กหญิง ภัคจิรา มั่นหลง กลุ่ม 1 

๙ 13012 เด็กหญิง สุชาดา สูนย์ศรี กลุ่ม 1 

๑๐ 13014 เด็กหญิง ธนัสถา เตชกาญจนพงศ์ กลุ่ม 1 

11 13015 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ใจมั่น กลุ่ม 1 

12 13016 เด็กหญิง สิริรัตนา ทูลมาลา กลุ่ม 1 

13 13017 เด็กหญิง สุพิชญา คุณพรรษา กลุ่ม 1 

14 13018 เด็กหญิง สุหัชชา เภาเสน กลุ่ม 1 

15 13019 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ใจดีทอง กลุ่ม 1 

16 13020 เด็กหญิง ภชิสา เฟ่ืองฟู กลุ่ม 1 

17 13021 เด็กหญิง สมิตา นวมนิ่มอนงค์ กลุ่ม 1 

18 13022 เด็กหญิง ปุณณ์ณิษา  ทาเหล็ก กลุ่ม 1 

19 13023 เด็กหญิง เพลงขวัญ กิจสุวรรณรัตน์ กลุ่ม 1 

20 13024 เด็กหญิง ภูธิชา โพธิ์อ้น กลุ่ม 1 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
  

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

21 13025 เด็กหญิง พัชมณฑ์ ปฤษณารุณ กลุ่ม 1 

22 13026 เด็กหญิง ณภัทรชา เจี่ยเรืองสาคร กลุ่ม 1 

23 13027 เด็กหญิง เบญญาภา สุมูลเวช กลุ่ม 1 

24 13028 เด็กหญิง ณัฏฐลภัส มาเจริญธนโชค กลุ่ม 1 

25 13029 เด็กหญิง สุวพัชร โพธิ์รัง กลุ่ม 1 

26 13031 เด็กหญิง ศรัญย์รัตน์ ดวงแก้ว กลุ่ม 1 

27 13032 เด็กหญิง กษิรา คงกิจธัญธร กลุ่ม 1 

28 13033 เด็กหญิง บุณยอร จันทร์ชาวใต้ กลุ่ม 1 

29 13034 เด็กหญิง วิชญาดา บุญกล่อม กลุ่ม 1 

30 13035 เด็กหญิง ณัฐธิดา ไกรยา กลุ่ม 1 

31 13036 เด็กหญิง กรรณิกา คงสว่าง กลุ่ม 1 

32 13039 เด็กหญิง ดาราวรรณ เนียมแก้ว กลุ่ม 1 

33 13040 เด็กหญิง ชวัลกร พลสาร กลุ่ม 1 

34 13042 เด็กหญิง วรัทยา บัตทิท กลุ่ม 1 

35 13043 เด็กหญิง รุจิรัตน์  สุวรรณนาค กลุ่ม 1 

36 13044 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทา กลุ่ม 1 

37 13045 เด็กหญิง ศรันย์พร ปิ่นวิเศษ กลุ่ม 1 

38 13046 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา จรณวัตร กลุ่ม 1 

39 13047 เด็กหญิง ภัทรปภา ศรีวิเชียร กลุ่ม 1 

40 13049 เด็กหญิง จิราพัชร มีสกุล กลุ่ม 1 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

  

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร จัดกลุ่มรายงานตัว 

41 13050 เด็กหญิง ศศิภัสสร อ๊ึงพลาชัย กลุ่ม 2 

42 13051 เด็กหญิง รภัสสรณ์ อ๊ึงพลาชัย กลุ่ม 2 

43 13052 เด็กหญิง ประดับเดือน  เล็กกระจ่าง กลุ่ม 2 

44 13053 เด็กหญิง มัฏฐวัณณ์ อ่อนเชตุ กลุ่ม 2 

45 13054 เด็กหญิง ประดับดาว เล็กกระจ่าง กลุ่ม 2 

46 13056 เด็กหญิง เมพิชชา  จิระกุล กลุ่ม 2 

47 13057 เด็กหญิง ขวัญจิรา ศะศิประภา กลุ่ม 2 

48 13058 เด็กหญิง พรพรรณ พลอยสุกใส กลุม่ 2 

49 13059 เด็กหญิง จิตรลดา ไกรสร กลุม่ 2 

50 13060 เด็กหญิง ธนพร ผาสุข กลุ่ม 2 

51 13061 เด็กหญิง ณิชาภา สระทองห้อย กลุ่ม 2 

52 13062 เด็กหญิง พรหมธิดา วะยาคำ กลุ่ม 2 

53 13064 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส นุ่มพันธ์ กลุ่ม 2 

54 13065 เด็กหญิง โยษิตา เจียรผัน กลุ่ม 2 

55 13066 เดก็หญงิ ธนพร ศะศิประภา กลุ่ม 2 

56 13067 เด็กหญิง ชณิกานต์ บุญกล่อม กลุม่ 2 

57 13068 เด็กหญิง ฉันทพิชญา หม่อมหมื่นทอง กลุ่ม 2 

58 13069 เด็กหญิง เพชรนารี น้ำทับทิมทอง กลุ่ม 2 

59 13070 เด็กหญิง ณิชานันท์ สุทะพินธ์ กลุ่ม 2 

60 13074 เด็กหญิง นาราชา ปุราณสาร กลุ่ม 2 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

61 13075 เด็กหญิง ณิชา  เณรกอวัง กลุ่ม 2 

62 13076 เด็กหญิง สิรีภัสสร ทองเเอ๊บ กลุ่ม 2 

63 13077 เด็กหญิง พิมพ์นารา ตนะดุลย์ กลุม่ 2 

64 13080 เด็กหญิง ธนพร สุดโต กลุ่ม 2 

65 13081 เด็กหญิง ธนทิพย์ อุมาลี กลุ่ม 2 

66 13082 เด็กหญิง นงนภัส ไกรหา กลุ่ม 2 

67 13083 เด็กหญิง สุภาวด ี ช่างเกวียนดี กลุ่ม 2 

68 13084 เด็กหญิง ศรัณย์พร พุทธโอวาท กลุ่ม 2 

69 13085 เด็กหญิง ชนัญชิดา ต่วนสกลุ กลุ่ม 2 

70 13086 เด็กหญิง พรญาณี วินิจโกศล กลุม่ 2 

71 13087 เด็กหญิง ณัฐนิชา สุริยนต์ กลุ่ม 2 

72 13090 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทวงษ์ กลุ่ม 2 

73 13091 เด็กหญิง รติกร มณีศิลาเลิศ กลุ่ม 2 

74 13092 เด็กหญิง พิมชนก  สุทธิรัตน์ กลุ่ม 2 

75 13094 เด็กหญิง ปรียพัทธ์ นามโชติ กลุ่ม 2 

76 13095 เด็กหญิง ทักษิณาพร จีระปัญญาสันติ กลุ่ม 2 

77 13096 เด็กหญิง วิญญดา สัตบุตร กลุ่ม 2 

78 13097 เด็กหญิง อริสรา  เหมกุล กลุ่ม 2 

79 13098 เด็กหญิง ศิริญญา สมอคำ กลุ่ม 2 

80 13099 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก่งหลวง กลุ่ม 2 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

81 13100 เด็กหญิง อริสรา คนทน กลุ่ม 3 

82 13101 เด็กหญงิ พิชยา  สุขแพทย์ กลุ่ม 3 

83 13102 เด็กหญิง ยุรนันท์   จินดาเจริญมั่นคง กลุ่ม 3 

84 13103 เด็กหญิง ศรัณยา แก้วกำเนิด กลุ่ม 3 

85 13105 เด็กหญิง กมลชนก บุญญทิม กลุ่ม 3 

86 13106 เด็กหญิง ทิฐินันท ์ เกตรัตน์ กลุ่ม 3 

87 13107 เด็กหญิง ศุภมัญชรี สุทน กลุ่ม 3 

88 13110 เด็กหญิง ณัชชา แช่มโชติ กลุ่ม 3 

89 13111 เด็กหญิง วาสนา พันธ์กิจการ กลุ่ม 3 

90 13112 เด็กหญิง รมย์นลิน  พันธ์สำลี กลุ่ม 3 

91 13113 เด็กหญิง ธนัญชนก ดีเทียน กลุ่ม 3 

92 13114 เด็กหญิง ณีรณุช เล่าแสง กลุ่ม 3 

93 13115 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ปานจันทร์ กลุ่ม 3 

94 13116 เด็กหญิง พิมพ์ชญา  ว่องสหตกุลชัย กลุ่ม 3 

95 13117 เด็กหญิง พลอยปภัส ภู่มาลา กลุ่ม 3 

96 13118 เด็กหญิง รสิตา สุขเกษมฤทัย กลุ่ม 3 

97 13119 เด็กหญิง เปรมยุดา โชคประยูรไพศาล กลุ่ม 3 

98 13120 เด็กหญิง สุพิชญา เอมสมบุญ กลุ่ม 3 

99 13121 เด็กหญิง บุญตา  สมใจเพ็ง กลุ่ม 3 

100 13122 เด็กหญิง จิรนันท์ ไพชยนต์ กลุ่ม 3 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

101 13124 เด็กหญิง โศภา พาณิชย์อังกูร กลุ่ม 3 

102 13126 เด็กหญิง อัญชลีพร มาระยาท กลุ่ม 3 

103 13127 เด็กหญิง กันยกร เพชรน้ำดี กลุ่ม 3 

104 13130 เด็กหญิง ธัญชนก จุ้ยพันธ์ดี กลุ่ม 3 

105 13131 เด็กหญิง ชนิดาภา พูลมี กลุ่ม 3 

106 13132 เด็กหญิง อชิตะ พงษ์ทรัพย์ กลุ่ม 3 

107 13133 เด็กหญิง พัชรมัย เพชรอารี กลุ่ม 3 

108 13136 เด็กหญิง ประภาวัลย์ จีระปัญญาสันติ กลุ่ม 3 

109 13137 เด็กหญิง กัญญาพัชร หอมบานเย็น กลุ่ม 3 

110 13138 เด็กหญิง ปรียาภัทร  เเก้วสุวรรณ กลุ่ม 3 

111 13139 เด็กหญิง ขวัญอุษา สารพล กลุ่ม 3 

112 13140 เด็กหญิง เกสรา ศรีกัญญา กลุ่ม 3 

113 13144 เด็กหญิง ศศิปรียา พันธุ์จบสิงห์ กลุ่ม 3 

114 13145 เด็กหญิง นภัสนันท์ ศรีวราทรัพย์ กลุ่ม 3 

115 13146 เด็กหญิง ทัศนนันท์ แตงรื่น กลุ่ม 3 

116 13147 เด็กหญิง มนัสนันท์ มั่นหมาย กลุม่ 3 

117 13148 เด็กหญิง ณัฐพร อักษรพิทักษ์ กลุ่ม 3 

118 13150 เด็กหญิง อภิชญา ศรีฉ่ำพันธุ์ กลุ่ม 3 

119 13151 เด็กหญิง พิชญธิดา จำปาทอง กลุ่ม 3 

120 13152 เด็กหญิง วิชญาดา แก้วประหลาด กลุ่ม 3 



- 7 – 
1.  นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

121 13153 เด็กหญิง ณัฐวิภา ไกรหา กลุม่ 4 

122 13156 เด็กหญิง เกิดกาญจน์ อยู่สุข กลุ่ม 4 

123 13157 เด็กหญิง ภัททิดา  ไทยแท้ กลุ่ม 4 

124 13158 เด็กหญิง จุฑามาศ แก้วมณี กลุ่ม 4 

125 13159 เด็กหญิง อารยา จันทร์ไกร กลุ่ม 4 

126 13161 เด็กหญิง ธนัชชา หอมไม่หาย กลุ่ม 4 

127 13162 เด็กหญิง ศิริพร สมพรสุขสวัสดิ์ กลุ่ม 4 

128 13164 เด็กหญิง ณษมา อนุสรานนท์ กลุ่ม 4 

129 13165 เด็กหญิง ณิชาวีร์ เง่าแปลง กลุ่ม 4 

130 13166 เด็กหญิง ธิดารัตน์ รัตนโสภา กลุ่ม 4 

131 13168 เด็กหญิง ปริณดา ดนเสมอ กลุ่ม 4 

132 13169 เด็กหญิง ธนพร ขาวอิ่ม กลุ่ม 4 

133 13170 เด็กหญิง ฉันธิกา ปางรัสม ี กลุ่ม 4 

134 13171 เด็กหญิง ณัฐรดา ศรีษะเกตุ กลุ่ม 4 

135 13173 เด็กหญิง ดลนภา สุขสมวงษ์ กลุ่ม 4 

136 13174 เด็กหญิง เจอร์นีย์ รักพันธ์ โฟลค์เนอร์ กลุ่ม 4 

137 13175 เด็กหญิง ภิญญาณัฏฐ ศรีสวัสดิ์ กลุ่ม 4 

138 13176 เด็กหญิง นันทิชา ไทยประเสริฐ กลุ่ม 4 

139 13177 เด็กหญิง อภิญญา ห้วยหงษ์ทอง กลุ่ม 4 

140 13178 เด็กหญิง ณัฐกฤตา กงถัน กลุ่ม 4 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
  
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

141 13179 เด็กหญิง มิ่งกมล  นุชนิยม กลุ่ม 4 

142 13181 เด็กหญิง ไอลดา  บุรุษชาติ กลุ่ม 4 

143 13182 เด็กหญิง ทาณิชา ศรีนิล กลุ่ม 4 

144 13183 เด็กหญิง ญาณิดา ตั้งธโนปจัย กลุ่ม 4 

145 13184 เด็กหญิง มัณฑนา แซ่ลี้ กลุ่ม 4 

146 13185 เด็กหญิง ธิติมา ชุ่มเพ็งพันธ์ุ กลุม่ 4 

147 13186 เด็กหญิง พรชนก จริตรัมย์ กลุ่ม 4 

148 13187 เด็กหญิง ฐปนรรต จีระประยูร กลุ่ม 4 

149 13188 เด็กหญิง สุพิชชา พัฒนพันธุ์ กลุ่ม 4 

150 13189 เด็กหญิง ณัฐธิดา ด้วงละไม้ กลุ่ม 4 

151 13190 เด็กหญิง นิสานาถ แดงรักษ์ กลุ่ม 4 

152 13191 เด็กหญิง ชลดา ป้อมสถิตย์ กลุ่ม 4 

153 13193 เด็กหญิง วริทธิ์นันท์ สายแสงธรรม กลุ่ม 4 

154 13195 เด็กหญิง วิวรรนธ ์ เนียมอินทร์ กลุ่ม 4 

155 13196 เด็กหญิง พลอยพรรณ สุขสวัสดิ์ กลุ่ม 4 

156 13197 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา อนุสรานนท์ กลุ่ม 4 

157 13201 เด็กหญิง กณิษฐา ฤทาสว่างวงค์ กลุ่ม 4 

158 13202 เด็กหญิง จอมขวัญ - กลุ่ม 4 

159 13204 เด็กหญิง ตรีธารา  หาญพุทธ กลุ่ม 4 

160 13206 เด็กหญิง  ธิดารัตน์  เส็งหลวง กลุ่ม 4 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

161 13208 เด็กหญิง เขมนิจ  เมเศรษฐี กลุ่ม 5 

162 13209 เด็กหญิง ศุภาวรรณ  ด้วงพันธุ์ กลุ่ม 5 

163 13210 เด็กหญิง พัชราวดี  มะกง กลุ่ม 5 

164 13211 เด็กหญิง กชกร อัยรารัตน์ กลุ่ม 5 

165 13215 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แสงเดือน กลุ่ม 5 

166 13216 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ชาวบ้านช้าง กลุ่ม 5 

167 13217 เด็กหญิง ธัญชนก สังวรเศรษฐ์ กลุม่ 5 

168 13218 เด็กหญิง นันท์นภัส อ๊ึงพลาชัย กลุ่ม 5 

169 13219 เด็กหญิง  พัตรพิมล โพธิ์สิทธิ์ กลุ่ม 5 

170 13220 เด็กหญิง วรางคณา ทัดเกษร กลุ่ม 5 

171 13221 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า  อ่วมคำ กลุ่ม 5 

172 13222 เด็กหญิง พิชชาภา  พรหมรส กลุ่ม 5 

173 13223 เด็กหญิง อภิญญาดา คำเครื่อง กลุ่ม 5 

174 13224 เด็กหญิง พรนานา สุวรรณประทีป กลุ่ม 5 

175 13225 เด็กหญิง รัตติกาล สุขเกษม กลุม่ 5 

176 13227 เด็กหญิง ภิญญาดา จารุธีรธาดา กลุ่ม 5 

177 13228 เด็กหญิง กัญญาภัค สาโยธา กลุ่ม 5 

178 13231 เด็กหญิง อภิญญา นุ่มนิ่มสกุณี กลุม่ 5 

179 13232 เด็กหญิง นภัสลักษณ์ อ้ึงมณีภรณ์ กลุ่ม 5 

180 13233 เด็กหญิง ลักษิกา วศินธรวิสุทธ ิ กลุ่ม 5 
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1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  189  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 189 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  13.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

181 13234 เด็กหญิง สุภาพร พิมใจใส กลุ่ม 5 

182 13237 เด็กหญิง อติกานต์ มณีวงษ์ กลุ่ม 5 

183 13238 เด็กหญิง จินดาภา โรจน์บุญถึง กลุ่ม 5 

184 13239 เด็กหญิง ธนาภรณ์ คงเปีย กลุ่ม 5 

185 13240 เด็กหญิง จิรัชยา ทองคำใส กลุ่ม 5 

186 13241 เด็กหญิง ปธิตา วงศ์ทับแก้ว กลุ่ม 5 

187 13242 เด็กหญิง กรองทอง เกตุคง กลุ่ม 5 

188 13243 เด็กหญิง พีรยา บุญเกิด กลุ่ม 5 

189 13244 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชมเวลา กลุ่ม 5 
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     2.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สำรอง) เรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวน  5  คน  
 

 
  
 
 
 
 
 
 ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น (บัญชีสำรอง) ดำเนินการดังนี้ 
 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) ลำดับที่ 1 – 5  ให้มารายงานตัว พร้อมแสดงบัตร
ป ร ะ จ ำ ตั ว ผู้ ส มั ค ร แ ล ะ น ำ ผ ล ก า ร ต ร ว จ  ATK ม า แ ส ด ง    ใน วั น ที่   3 0  มี น า ค ม  ๒ ๕ ๖ 5                         
เวลา 15.๐๐ น. – ๑6.0๐ น.  ณ อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หากนักเรียนไม่มารายงานตัว
ถือว่าสละสิทธิ์  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล ผูส้มัคร 
1 13203 เด็กหญิง ประพัชญา คงดี 

2 13141 เด็กหญิง ณัฐธิดา คุณกมุต 

3 13154 เด็กหญิง อดิวรรณ   พูลคล้ายวงศ์ 

4 13079 เด็กหญิง อรชา ลาบสูงเนิน 

5 13089 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า ดีพุ่ม 


