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ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

 ประเภทห้องเรียนปกติ  “นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ” 
____________________________ 

 ตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑               
ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ประเภทห้องเรียนปกติ  “นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ” และได้กำหนดให้มีการสอบ
คัดเลือก ในวันที่ 26 มีนาคม  ๒๕๖5  แล้วนั้น โรงเรียนสงวนหญิง ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกตัวจริง เรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร  จำนวน  169  คน และบัญชีสำรองเรียงตามลำดับ
คะแนนทีส่อบได้ จำนวน  5  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  ๑69  คน  

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

๑ 14001 เด็กหญงิ พิมพ์ลภัส สมตัว กลุม่ 1 

๒ 14004 เด็กหญิง จุฑามาศ ลิขิตเนียมกุล กลุ่ม 1 

๓ 14005 เด็กหญิง พิชญธิดา อินทร์มณี กลุ่ม 1 

๔ 14007 เด็กหญิง เนติปรียา ดวงสอาด กลุ่ม 1 

๕ 14008 เด็กหญิง วิภาดา บุญมีวีรวัฒน์ กลุ่ม 1 

๖ 14010 เด็กหญิง พิชชานันท์ ไชยรัตน์ กลุ่ม 1 

๗ 14011 เดก็หญิง ณัฐณิชา คงบุญ กลุ่ม 1 

๘ 14012 เด็กหญิง ธนัญญพฒัน์ คณะผล กลุ่ม 1 

๙ 14014 เด็กหญิง พิชชาภา วุฒิ กลุ่ม 1 

๑๐ 14015 เด็กหญิง ชลธิชา มะลิทอง กลุ่ม 1 

11 14016 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา สมใจวงษ์ กลุ่ม 1 

12 14018 เด็กหญิง ณัชมาศ เปรมศักดิ์ กลุ่ม 1 

13 14019 เดก็หญงิ พีรดา ศรีเกียรติศักดิ์ กลุ่ม 1 

14 14022 เด็กหญิง ธัญญ์วัสสา วรกิจเจริญชัย กลุ่ม 1 

15 14023 เด็กหญิง พิมพ์รภัทร ไม้เนียม กลุ่ม 1 

16 14025 เด็กหญิง จรรยมณน์  นิ่มนวล กลุ่ม 1 

17 14026 เด็กหญิง อาภัสสรา คำภิระ กลุ่ม 1 

18 14032 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ผลพานิช กลุ่ม 1 

19 14035 เด็กหญิง ชญานิศ ทับทิมทอง กลุ่ม 1 

20 14037 เด็กหญิง พิมพ์นภัทร์ กาละวัย กลุ่ม 1 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ   จำนวน  169  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 169 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรยีน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

21 14038 เด็กหญิง สุวภัทร แก้วเขียว กลุม่ 1 

22 14039 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ แก้วสุวรรณ กลุ่ม 1 

23 14041 เด็กหญิง ศุภัชญา ภัทรเสน กลุ่ม 1 

24 14042 เด็กหญิง กัญชลิกา ดอกไม้เทศ กลุ่ม 1 

25 14044 เด็กหญิง นิศารัตน์ ท่าวัง กลุ่ม 1 

26 14046 เด็กหญิง วิมลทิพย์ วารีนิล กลุ่ม 1 

27 14047 เด็กหญิง ปุณยนุช พิทกัษว์งศ์ กลุ่ม 1 

28 14048 เด็กหญิง อาจารี เทียบสี กลุ่ม 1 

29 14049 เด็กหญิง ธันยกานต์ มายืนยงค์ กลุ่ม 1 

30 14050 เด็กหญิง นันท์นภัส พิลาโท กลุ่ม 1 

31 14053 เด็กหญิง ณัชชา ล้อมวงษ์ กลุ่ม 1 

32 14054 เด็กหญิง กาญจนา ประคองสุข กลุ่ม 1 

33 14055 เด็กหญิง ชญานิศ บุบผา กลุ่ม 1 

34 14056 เด็กหญิง ญาณิสา ทองคำเจริญ กลุ่ม 1 

35 14057 เด็กหญิง วรรณกานต์ คำประดับเพขร กลุ่ม 1 

36 14059 เด็กหญิง สิริณพัชร์  ชูพรหม กลุ่ม 1 

37 14060 เด็กหญิง ภูริชญา  ภูวิกิตพิบูลย์ชัย  กลุ่ม 1 

38 14065 เด็กหญิง ณัฐพร บุญชู กลุ่ม 1 

39 14066 เด็กหญิง ชมพูนุท คำทับทิม กลุ่ม 1 

40 14068 เด็กหญิง ณฐมล ปานแก้ว กลุ่ม 1 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  169  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 169 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

   
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

41 14070 เด็กหญิง สาธิตา เจนจัด กลุ่ม 2 

42 14071 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บัวบาน กลุ่ม 2 

43 14074 เด็กหญิง ธัญรดา ไชยปัญญา กลุ่ม 2 

44 14076 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จงถาวร กลุ่ม 2 

45 14077 เด็กหญิง สรสิร ิ วงศ์จรูญโรจน์ กลุ่ม 2 

46 14080 เด็กหญิง ชาลิสา ชนะภัย กลุ่ม 2 

47 14081 เด็กหญิง ปนัดดา ท่วมไชสง กลุ่ม 2 

48 14085 เด็กหญิง ภัทรพรรณ ภัทรทรัพย์สิน กลุ่ม 2 

49 14086 เด็กหญิง สิรภัทร โอนออ่น กลุม่ 2 

50 14087 เด็กหญิง วรีวรรณ คำวิลาศ กลุ่ม 2 

51 14088 เด็กหญิง นันท์พิชชา สิริสุธินันท์ กลุ่ม 2 

52 14089 เด็กหญิง จิราพร บุญมาแย้ม กลุ่ม 2 

53 14091 เด็กหญิง จิราภัทร เชื้อดวงผุย กลุ่ม 2 

54 14092 เด็กหญิง พชรมน กลิ่นโฉม กลุ่ม 2 

55 14093 เดก็หญงิ พิมพ์ภัทรธา เมืองลำเจียก กลุ่ม 2 

56 14094 เด็กหญิง พัฒน์นรี จิ๋วประเสริฐ กลุ่ม 2 

57 14095 เด็กหญิง พิชามญชุ์ สินวัฒนาเจริญ กลุ่ม 2 

58 14096 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เอ่ียมสอาด กลุ่ม 2 

59 14097 เด็กหญิง กนกกร คงพนัส กลุ่ม 2 

60 14100 เด็กหญิง นันนภัส โพธิ์ศร ี กลุม่ 2 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  169  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 169 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

61 14103 เด็กหญิง ศศินา ทนทาน กลุ่ม 2 

62 14104 เด็กหญิง อินทุ์ชนก  ดาวจันอัด กลุ่ม 2 

63 14106 เด็กหญิง สุทธิชา เข็มเงิน กลุ่ม 2 

64 14107 เด็กหญิง พรนัชชา ศรีมือดี กลุ่ม 2 

65 14109 เด็กหญงิ ชลพรรษา มาลัยทอง กลุ่ม 2 

66 14110 เด็กหญิง ธีรดา อินทสิทธิ์ กลุ่ม 2 

67 14113 เด็กหญิง ภัคจิรา  แช่มละออ กลุ่ม 2 

68 14114 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ สุนทร กลุ่ม 2 

69 14116 เด็กหญิง ศรัณย์พร เสียงดัง กลุ่ม 2 

70 14118 เด็กหญิง พัชชานนัท์ ยิงยอม กลุม่ 2 

71 14120 เด็กหญงิ พรประภา  มงคลฉัตร์ กลุ่ม 2 

72 14121 เด็กหญิง วริศรา เชื้อเล็ก กลุ่ม 2 

73 14122 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สุพัตร กลุ่ม 2 

74 14125 เด็กหญิง กุลธิดา  มาตรศรี กลุ่ม 2 

75 14126 เด็กหญิง ปุณยนุช ขำคม กลุ่ม 2 

76 14127 เด็กหญิง อาภาพศุตม์  นิ่มนวลดี กลุม่ 2 

77 14129 เด็กหญงิ เนตรนภา ชาไชย กลุ่ม 2 

78 14131 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ แก้วศรีงาม กลุ่ม 2 

79 14132 เด็กหญิง กีรติยา ศิลาการกุล กลุ่ม 2 

80 14133 เด็กหญิง พรนัชชา ยังเจริญ กลุ่ม 2 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  169  คน  (ต่อ) 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 169 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

  

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

81 14136 เด็กหญิง ณิชาดา หอมทั่ว กลุ่ม 3 

82 14138 เด็กหญิง ณิชาลฎา พูลพานิชอุปถัมป์ กลุ่ม 3 

83 14142 เด็กหญิง ปาริฉัตร กาฬภักดี กลุ่ม 3 

84 14144 เด็กหญิง ปาริชาติ นิ่มนวล กลุ่ม 3 

85 14145 เด็กหญิง ธิติมา บัวทอง กลุ่ม 3 

86 14146 เด็กหญิง สิริลักษณ์ โพธิ์ศรี กลุ่ม 3 

87 14148 เด็กหญิง กรณ์ภัสสร สมสาย กลุ่ม 3 

88 14149 เด็กหญิง สุธิน ี กาฬภักดี กลุม่ 3 

89 14152 เด็กหญิง วาสนา ธัญญเจริญ กลุ่ม 3 

90 14154 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เจริญสุข กลุ่ม 3 

91 14155 เด็กหญิง ภัทรศรี  คงรุญ กลุ่ม 3 

92 14156 เด็กหญิง ธนภรณ์  ช้างเผือก กลุ่ม 3 

93 14162 เด็กหญิง พุทธิเพญ็ โพธิจินดา กลุ่ม 3 

94 14163 เด็กหญิง อินทุอร บุญโพธิ์  กลุ่ม 3 

95 14164 เด็กหญิง กมลพร เชื้ออิบ กลุ่ม 3 

96 14166 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ สวัสด ี กลุ่ม 3 

97 14168 เด็กหญิง อมรสิริ  วงษ์เพ็ง กลุ่ม 3 

98 14170 เด็กหญิง เอกวรรณ มีศรี กลุ่ม 3 

99 14172 เด็กหญงิ นภัสวรรณ รุ่งเรือง กลุ่ม 3 

100 14173 เด็กหญิง มนัสนันท์ รัตนาภากร กลุ่ม 3 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  169  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 169 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

101 14174 เด็กหญิง เนตรขวัญ อมรไตรภพ กลุ่ม 3 

102 14175 เด็กหญิง พิภาพร พิชิ กลุ่ม 3 

103 14176 เด็กหญิง จิราพัชร จันทร์สุข กลุ่ม 3 

104 14178 เด็กหญิง ทักษพร พันธุ์เอก กลุ่ม 3 

105 14183 เด็กหญิง วรรณรดา ปั้นเเววงาม กลุ่ม 3 

106 14185 เด็กหญิง ปุญญิศา ชูวงษ์ กลุ่ม 3 

107 14186 เด็กหญิง ชนากานต์ แก้วคำแจ้ง กลุ่ม 3 

108 14188 เด็กหญิง อรณิชา พูลสมบัติ กลุ่ม 3 

109 14189 เด็กหญิง จุฑามาศ เกตุแกว้ กลุ่ม 3 

110 14190 เด็กหญิง ปาณณัฐฐา บูรณะวรรณวัฒน์ กลุ่ม 3 

111 14191 เด็กหญิง จี่หาน หยู กลุ่ม 3 

112 14193 เด็กหญิง กษมา งามขำ กลุ่ม 3 

113 14195 เด็กหญิง ณัฐรดา  สุขนิมิตร กลุ่ม 3 

114 14197 เด็กหญิง อุษาสวรรค์ จันทร์ปรุงตน กลุ่ม 3 

115 14198 เด็กหญงิ วัลภา มีเหลือ กลุ่ม 3 

116 14199 เด็กหญิง สุทธิชา อรุณศรี กลุ่ม 3 

117 14200 เด็กหญิง อัจจิมา งามสันติสุข กลุ่ม 3 

118 14201 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ทองบุญทรัพย์ กลุ่ม 3 

119 14203 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สุขาภิรมณ์ กลุม่ 3 

120 14204 เด็กหญิง ศิริวรรณ ยศไกร กลุ่ม 3 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  169  คน  (ตอ่) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 169 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 

  

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

121 14205 เด็กหญิง ณิชาภา แสนพงษ์ กลุ่ม 4 

122 14206 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ มีชะนะ กลุ่ม 4 

123 14207 เด็กหญิง วริศรา ใจใหญ่ กลุ่ม 4 

124 14208 เด็กหญิง วริศรา ยิบพิกุล กลุ่ม 4 

125 14211 เด็กหญิง ธนพร สุพรรณคง กลุ่ม 4 

126 14212 เด็กหญิง พรรณดารา มะนาวหวาน กลุ่ม 4 

127 14214 เด็กหญิง พาขวัญ บุญชุ่ม กลุ่ม 4 

128 14218 เด็กหญิง วรวลัญช ์ แก้วมณี กลุ่ม 4 

129 14219 เด็กหญิง อธิชนัน ศรีทาธิราช กลุ่ม 4 

130 14220 เด็กหญิง ธีรกานต์ กลางโสภา กลุ่ม 4 

131 14221 เดก็หญิง พิชชา นิ่มราศรี กลุ่ม 4 

132 14222 เด็กหญิง กัญญาภัค ปานธงชัย กลุ่ม 4 

133 14223 เด็กหญิง กฤติกาญจน์ พวงมาลัย กลุ่ม 4 

134 14224 เด็กหญิง จิดาภา หนูนุรักษ์ กลุ่ม 4 

135 14225 เด็กหญิง ชลิตา เสาวรส กลุ่ม 4 

136 14226 เด็กหญิง ฑิฆัมพร กาบแก้ว กลุ่ม 4 

137 14227 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฮองกุล กลุ่ม 4 

138 14228 เด็กหญิง ปัทมาวดี ธรรมรักษ์ กลุ่ม 4 

139 14229 เด็กหญิง สุพรรษา เนียมสุข กลุ่ม 4 

140 14231 เด็กหญิง ธนัญญา  ขวัญใจสกุล กลุ่ม 4 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  169  คน  (ต่อ) 

  
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 169 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบญัชสีำรองแทน 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล  กลุ่มรายงานตัว 

141 14232 เด็กหญิง กนกพร ศรีนาคเรอืง กลุ่ม 4 

142 14233 เด็กหญิง รุ้งรพี ศรีสร้อยแก้ว กลุ่ม 4 

143 14235 เด็กหญิง มุธิตา พรมใจรักษ์ กลุ่ม 4 

144 14236 เด็กหญิง กนกวรรณ สามทอง กลุ่ม 4 

145 14239 เด็กหญิง พรปวีณ์ เชยชม กลุ่ม 4 

146 14242 เด็กหญิง ณัฐนิชา  จันทร์หอมกุล กลุ่ม 4 

147 14246 เด็กหญิง ปาลิดา ปทุมสูติ กลุม่ 4 

148 14247 เด็กหญิง มนัสนันท์  ขะนอก กลุ่ม 4 

149 14248 เด็กหญิง อรจิรา ศรีเหรา กลุ่ม 4 

150 14249 เด็กหญิง ธัญญรัฏฐ ์ สิทธิศักดิ์ กลุ่ม 4 

151 14250 เด็กหญิง ศุภสุตา ผาดสุวรรณ กลุ่ม 4 

152 14253 เด็กหญิง ศุภรดา ฉิมพาลี กลุ่ม 4 

153 14254 เด็กหญิง ธนิดา สมตัว กลุ่ม 4 

154 14255 เด็กหญิง พีชญา เอ่ียมสำอางค์ กลุ่ม 4 

155 14257 เด็กหญิง บุณยวีร์ นิ่มนวล กลุ่ม 4 

156 14260 เด็กหญิง สโรชา  โสภโนดร กลุ่ม 4 

157 14271 เด็กหญิง ปณาลี บุญญตา กลุ่ม 4 

158 14273 เด็กหญิง รัญชิฎา หนูวงษ์หนองโพ กลุ่ม 4 

159 14275 เด็กหญิง ธนัชพร กุลวงศ์ กลุ่ม 4 

160 14276 เด็กหญิง สุกณธิภา  ศรีจันทร์อินทร์ กลุ่ม 4 
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1.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  จำนวน  169  คน  (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ลำดับที่ 1 – 169 ) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว     
ตามกลุ่ม พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำผลการตรวจ ATK มาแสดง       
เพ่ือยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน ในวันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา  09.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.         
ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียน
จะเรียกบัญชสีำรองแทน 
 
 
     2.  นักเรียนทัว่ไปจากทั่วประเทศ  (สำรอง) เรียงลำดบัตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวน  5  คน  
 

 
  
 
 
 
 
 
 ให้นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น (บัญชีสำรอง) ดำเนินการดังนี้ 
 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) ลำดับที่ 1 – 5  ให้มารายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัว
ผู้สมัครและนำผลการตรวจ ATK มาแสดง   ในวันที่  30 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา 11.๐๐ น. – ๑2.0๐ น.  ณ 
อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์  
   

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล กลุ่มรายงานตัว 

161 14277 เด็กหญิง วิลาศินี มาลัย กลุ่ม 5 

162 14283 เด็กหญิง พริมแพรวา ล้วนเนตรเงิน กลุ่ม 5 

163 14288 เด็กหญิง ภัทราพร แก้วจำเริญ กลุ่ม 5 

164 14290 เด็กหญิง ชนาพร วงษ์นามใหม่ กลุ่ม 5 

165 14293 เด็กหญิง น้ำเพชร ชิตนุรัตน์ กลุ่ม 5 

166 14295 เด็กหญิง ธีรารัตน์ ดีบูชา กลุ่ม 5 

167 14297 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คุ้มประดิษฐ์ กลุ่ม 5 

168 14301 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สมประสงค์ กลุ่ม 5 

169 14302 เด็กหญิง ธันยานุช โพธิ์ศรีทอง กลุ่ม 5 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล ผูส้มัคร 
1 14179 เด็กหญิง ศศิกานต์ คุ้มพร 

2 14243 เด็กหญิง สรินทร์ญา เพสาลี 

3 14281 เด็กหญิง ธิดารัตน์  เชื้อวงษ์ 

4 14075 เด็กหญิง ปนัสยา เเห้วหาญ 

5 14147 เด็กหญิง ธณัฐธิดา ศรีบุญเพ็ง 
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     3.  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  ประเภทความสามารถพิเศษ เรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร
จำนวน  10  คน  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. คะแนนสอบของนักเรียความสามารถพิเศษจะถูกนำจัดเรียงข้อมูลเพ่ือจัดห้องเรียน 
    2. นักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มามอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล ผูส้มัคร 
1 15002 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สุทธิอภิวัฒน์ 

2 15003 เด็กหญิง รัดเกล้า ขอพึ่ง 

3 15004 เด็กหญิง ชโลทร วัธนินทร 

4 15005 เด็กหญิง พรทิพา วงศ์เกตุ 

5 15006 เด็กหญิง ธาริน ี เจริญสุข 

6 15007 เด็กหญิง ปรัชญาพร แก้ววงษ์วาน 

7 15008 เด็กหญิง บุณยาพร ปาปะไพ 

8 15009 เด็กหญิง วันทกานณ์ จำปาดะ 

9 15010 เด็กหญิง ณัชชา สีสังข ์

10 15011 เด็กหญิง วทัญญา ธัญญวุฒิ  



 
     - 11 – 

แนบท้ายประกาศ ว่าด้วยเรื่อง การจัดสรรจำนวนนักเรียนทดแทนอัตราที่ว่างลง ตามที ่โรงเรียนสงวนหญิง       
ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป โดยกำหนด หลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

1. นักเรียนทัว่ไปที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 18 ราย 
2. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ข้อ 2.2 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน)                

จำนวน 2 ราย (ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ) 
จากการดำเนินการสอบคัดเลือก ปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ จำนวน 10 ราย                        

คงเหลืออัตราว่าง จำนวน 10 ราย 
ทั้งนี้ โรงเรียนสงวนหญิง จึงได้รายงานข้อมูลไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณานักเรียน   
ตามจำนวนดังกล่าวต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


