
ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
1 เด็กหญิง ณัฐกมล โรจน์บุญถึง
2 เด็กหญิง ปารมี อ้วนเจริญ
3 เด็กหญิง กมลชนก อัปมะเย
4 เด็กหญิง ชยาภรณ์ นาคยศ
5 เด็กหญิง ชลันธร ศรีภุมมา
6 เด็กหญิง ณัฐณิชา ย้ิมช้อย
7 เด็กหญิง ธนัชพร คงเปีย
8 เด็กหญิง สิตาภา ป่ินวิเศษ
9 เด็กหญิง จิราภัทร กล่ินธูป
10 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทระ
11 เด็กหญิง ตะวันวาด มาลัยเล็ก
12 เด็กหญิง ปวริศา ฉิมวงษ์
13 เด็กหญิง พุทธรักษา เขาแก้ว
14 เด็กหญิง ศุทธินี อินสว่าง
15 เด็กหญิง ณันฑวรรณ ศรีค า
16 เด็กหญิง วรรณธนา บุญเรืองโรจน์
17 เด็กหญิง ขวัญปวีณ์ ใจดี
18 เด็กหญิง นัทธ์หทัย ตันพิรุฬห์
19 เด็กหญิง ปพิชญา ครองเพชร
20 เด็กหญิง ศิรินธร พ่อค้า
21 เด็กหญิง ณัฐนรี วังเสาร์
22 เด็กหญิง ผกามาส พลอยสุกใส
23 เด็กหญิง พรรณปพร กล้าหาญ
24 เด็กหญิง ภัทรพร ชมเจริญ
25 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สุนทรวิภาค
26 เด็กหญิง ณัฐวรา พลม่ัน
27 เด็กหญิง จอมขวัญ บุญแย้ม
28 เด็กหญิง เบญจพร ฉัตรมงคลพาณิช
29 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์ศิริสกุล
30 เด็กหญิง ปริตตา รุ่งเรืองด้วยบุญ

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  08.00 - 12.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง
ช่ือ - ช่ือสกุล

วิทย์ - คณิต
(กลุ่ม 1)



ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
31 เด็กหญิง ณัฏฐ์พัฒน์ ล้ิมมณี
32 เด็กหญิง ภาชินี ใหญ่พงษ์
33 เด็กหญิง อิสราภรณ์ เจนประเสริฐไกร
34 เด็กหญิง ศศิธร ปราสาททอง
35 เด็กหญิง นฤภร นักระนาด
36 เด็กหญิง พลอยชรัตณ์ เมฆขาว
37 เด็กหญิง ปายหนาว คุณากรกุล
38 เด็กหญิง กังสดาล เดชบรรทม
39 เด็กหญิง รัญชิดา อสัมภินพงศ์
40 เด็กหญิง เขมิกา อ่ าอ่ิม
41 เด็กหญิง ธัญกร เคยเค้า
42 เด็กหญิง เขมจิรา คุ้มรักษา

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  08.00 - 12.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565

ช่ือ - ช่ือสกุล

วิทย์ - คณิต
(กลุ่ม 1)



ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
1 เด็กหญิง ณัฐชา มีนิล
2 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เชาวนานานนท์
3 เด็กหญิง พัสวี ดวงดาว
4 เด็กหญิง ณัฐพิชชา คล้าหิรัญ
5 เด็กหญิง ขวัญข้าว ฤทธ์ิจันอัด
6 เด็กหญิง วรรนิษา วงษ์ประดิษฐ
7 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เทียนสว่าง
8 เด็กหญิง ภูภัทรา ก าลังเสือ
9 เด็กหญิง พิมพกานต์ เกตยืนยง
10 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ หอมสุวรรณ
11 เด็กหญิง อริษา เมฆอุดม
12 เด็กหญิง วีนัส หาสนาม
13 เด็กหญิง พีรพรรณ จันทร์ขาว
14 เด็กหญิง จรรยา เกตุเมฆ
15 เด็กหญิง โยษิตา แก้วระย้า
16 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขวิลัย
17 เด็กหญิง อรนุช ทองสัมฤทธ์ิ
18 เด็กหญิง ณฤชล จงสมจิตร
19 เด็กหญิง ชลธิชา อุ่นวรรณธรรม
20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หงวนตัด
21 เด็กหญิง นันทภัค บุญแช่มชู
22 เด็กหญิง พัชรินทร์ ต้ังเกษราพรรณ
23 เด็กหญิง นวรัตน์ กมลทิพย์สุคนธ์
24 เด็กชาย พลวรรธน์ อ่อนละออ
25 เด็กหญิง นันท์นภัส พิพิธ
26 เด็กหญิง ศศิญาพัฒน์ วงษ์จันทร์ดี
27 เด็กหญิง ชนากานต์ พันธ์ุส าลี
28 เด็กชาย พงศ์ศิริ หลงสมบุญ
29 เด็กหญิง วรรณภัทร เสือป่า
30 เด็กหญิง ณัชชา บุญโช

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  08.00 - 12.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง
ช่ือ - ช่ือสกุล

วิทย์ - คณิต
(กลุ่ม 2)



ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
31 เด็กหญิง ชลิตาภรณ์ นุ่มดี
32 เด็กหญิง กวิสรา อุ่นเมือง
33 เด็กหญิง ปาริฉัตร กลมเกล้ียง
34 เด็กหญิง ปณิตา อุรารักษ์
35 เด็กหญิง สุชาดา พานเงิน
36 เด็กหญิง ภคพร โพธ์ิศรีทอง
37 เด็กหญิง กานต์ธิดา โสภารุณ
38 เด็กหญิง สิริยากร สุนทรวิภาต
39 เด็กหญิง ภัชภิชา ร้ายใจดี
40 เด็กหญิง อุมาภรณ์ สุขถ่ือน
41 เด็กหญิง วิรัญชนา จุติชัย
42 เด็กหญิง ศิริวรรณ บูชา

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  08.00 - 12.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง
ช่ือ - ช่ือสกุล

วิทย์ - คณิต
(กลุ่ม 2)



ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
1 เด็กหญิง วิรัญชนา จุติชัย
2 เด็กหญิง ศิริวรรณ บูชา
3 เด็กหญิง สุชาดา ชิตนุรัตน์
4 เด็กหญิง ปาริฉัตร พู่ตระกูล
5 เด็กหญิง กิตติวรา พระศรี
6 เด็กหญิง สุภาภรณ์ ทองบุญทรัพย์
7 เด็กหญิง วริศรา ศุขเจริญ
8 เด็กหญิง ชนัณญา พัฒผล
9 เด็กหญิง นิศารัตน์ ช่ืนอารมย์
10 เด็กหญิง ชญานิศา มุขด้วง
11 เด็กหญิง อาริษา ส าราญร่ืน
12 เด็กหญิง วริศา ปานมณี
13 เด็กหญิง กุลปรียา ฤทธิยา
14 เด็กหญิง กานต์ธิดา วงษ์เงินหอม
15 เด็กหญิง สุธิดา สุวรรณโชติกร
16 เด็กชาย ณภัทร มณีรัตน์
17 เด็กหญิง วรดา สีนาคสุข
18 เด็กหญิง พิมพ์นภัส เนตรสว่างวิชา
19 เด็กหญิง วชิราภรณ์ บุรุษชาติ
20 เด็กหญิง พรนภา พวงเข็มแดง
21 เด็กหญิง นัทธ์มนต์ กล่อมดีธนากุล
22 เด็กหญิง นิภาดา โฉมงาม
23 เด็กหญิง อนุตตรีย์ จงสมจิตต์
24 เด็กหญิง กรกมล ทองวิเศษสุข
25 เด็กหญิง พรกนก ล้านหล้า
26 เด็กหญิง ธนภร วงษ์บัณฑิต
27 เด็กหญิง อภิชญา จันทร์ด า
28 เด็กหญิง สุชาวดี มณีรมณ์
29 เด็กหญิง กมนนัทธ์ เฟ่ืองจันทร์
30 เด็กหญิง พรไพลิน ทิพพาพันธ์ุ

แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  08.00 - 12.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง

ช่ือ - ช่ือสกุล

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  

วิทย์ - คณิต
(กลุ่ม 3)



ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
31 เด็กหญิง อริญรดา มีอินทร์
32 เด็กหญิง ภรณ์ชนก จาดช้าง
33 เด็กหญิง นภัสนันท์ เหลืองสถิตย์
34 เด็กหญิง สิริยากรณ์ การพิธี
35 เด็กหญิง สุวัจนี แต้เถา
36 เด็กหญิง กชกร เรืองศรี
37 เด็กหญิง ประภัสสร กิตติโรจนกุลนที
38 เด็กหญิง สุมิตรา บุญศรี
39 เด็กหญิง เขมจิรา วัฒนไกร
40 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พลเสน
41 เด็กหญิง ปภัสสิริ มาดี
42 เด็กหญิง สุพิชญา ทองสัมฤทธ์ิ

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  08.00 - 12.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง
ช่ือ - ช่ือสกุล

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 วิทย์ - คณิต

(กลุ่ม 3)



ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
1 เด็กหญิง ญดาวรรณ ศรีตระการ
2 เด็กหญิง โศภิตตา สว่างศรี
3 เด็กหญิง ธนัชพร คุ้มประดิษฐ์
4 เด็กหญิง ศิรินภา พรหมอ่ิม
5 เด็กหญิง กชสร บุตรทองดี
6 เด็กหญิง ศิริรักษ์ แสงอินทร์
7 เด็กหญิง กมลพร พงษ์วานิชอนันต์
8 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กล่ันพจน์
9 เด็กหญิง สิริกร ฉายสุริยะ
10 เด็กหญิง กนกกานต์ กันยาค า
11 เด็กหญิง ธีธัชชา ภาวิไล
12 เด็กหญิง จิราพร ปรางจันทร์
13 เด็กหญิง อัญชุลี ทองสูง
14 เด็กหญิง พรกนก สุขานันท์
15 เด็กหญิง สกุลรัก ล้อมวงษ์
16 เด็กหญิง สุธาภรณ์ บุญวงษ์
17 เด็กหญิง ปัญญภรณ์ แก้วพันธ์ุ
18 เด็กหญิง ปุลพร สุระอารีย์
19 เด็กหญิง มณฑิรา สุขสม
20 เด็กหญิง นวรัตน์ หงษ์ลัด
21 เด็กหญิง ฟ้าใส สุกใส
22 เด็กหญิง อฤทธ์ิษา พวงบุบผา
23 เด็กหญิง ศิริพิชญา หนูทอง
24 เด็กหญิง ศุภิศรา เป่ียมทอง
25 เด็กหญิง สุดารัตน์ รุ่งเรือง
26 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วงษ์ชัยบุตร
27 เด็กหญิง ธัญญาพร ระวังพันธ์ุ
28 เด็กหญิง ภควดี ภิรมย์เสือ
29 เด็กหญิง พิชชาภา พงษ์แพทย์
30 เด็กหญิง ดลพร จิรวาณิชกุล

                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565
ประเภทห้องเรียนปกติ  

แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  08.00 - 12.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง

ช่ือ - ช่ือสกุล

โรงเรียนสงวนหญิง
วิทย์ - คณิต

(กลุ่ม 4)



ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
31 เด็กหญิง อาภัสนันทน์ ท่าเกลือ
32 เด็กหญิง ณัฐพร คงแดงดี
33 เด็กหญิง วาสิตา บุญประเสริฐ
34 เด็กหญิง แหวนแก้ว แก้วดิลก
35 นางสาว ณัฏฐกานต์ อภิพัฒน์ชัย
36 นางสาว ขวัญจิรา ข าวงษ์
37 เด็กหญิง ขวัญพญา วิชาลัย
38 นางสาว สุวิชาดา พิสุทธ์ิเมธาวงศ์

ช่ือ - ช่ือสกุล

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  08.00 - 12.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง

วิทย์ - คณิต
(กลุ่ม 4)



 


