
ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
1 นางสาว มินน่ี โหล่ว
2 เด็กหญิง ชิรญา มณีอินทร์
3 เด็กหญิง อาภัสรา คล้าเจริญสมบัติ
4 นางสาว สิรินธา สาลิกา
5 เด็กหญิง สุธาสินี ทักข์กิติพงษ์
6 เด็กหญิง ภคพร มีแสง
7 นางสาว นงนภัส หงษ์สกุล
8 นางสาว ณัฐมน ผลจรัญ
9 เด็กหญิง จิรัสยา แซ่อ้ึง
10 เด็กหญิง สุธิมา สมงาม
11 นางสาว ทัตพิชา ศรีวิเชียร
12 นางสาว ปิยะธิดา ศรีบัวบาน
13 เด็กหญิง ลักษิกา อินทร์สวัสดี
14 เด็กหญิง ฑิตยา ชาววังเย็น
15 เด็กหญิง อังคณา สอาดเอ่ียม
16 เด็กหญิง นรารัตน์ ปานบุญ
17 เด็กหญิง ภัณฑิรา ป่ินแก้ว
18 นางสาว ศิริประภา ยากล่ินหอม
19 เด็กหญิง ธนภัค สังข์ส ารวม
20 เด็กหญิง พัตรพิมล ปานทอง
21 นางสาว จรัญญา แซ่ล้ิม
22 เด็กหญิง พัชรินทร์ ค าแดง
23 เด็กหญิง อภิชญา วงษ์ชัย
24 เด็กหญิง ปุญชรัสม์ิ สุวรรณประเสริฐ
25 นางสาว ณปภัช โค้ววิลัยแสง
26 เด็กหญิง สุภาวดี ชาริโท
27 เด็กหญิง วสุกิจจา จันทร์แจ้ง
28 เด็กหญิง ภูษิตา เล็กวงศ์ไพบูลย์
29 นางสาว กิตติญา ค าช านาญ
30 เด็กหญิง สุพพัตรา ลีเจริญกิจ

ช่ือ - ช่ือสกุล

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  13.00 - 16.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง

อังกฤษ - จีน
(กลุ่ม 2)



ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
31 เด็กหญิง ณภัทร์พร กล่ินจันทร์
32 นางสาว วนิดา เรืองทอง
33 เด็กหญิง ญาณิดา เจียรพงศวัฒน์
34 นางสาว กานต์ธิดา เจริญจิต
35 นางสาว พิมพ์ลภัส พงษ์แพทย์
36 เด็กหญิง ณิชาภัทร ขาวมีวงษ์
37 เด็กหญิง วิภาดา ลออเลิศ
38 นางสาว สุภิชญา ไกรทองสุข
39 เด็กหญิง ปัญญาพร ศรีเจริญสุข
40 เด็กหญิง ธนวรรณ มะกรูดอินทร์
41 เด็กหญิง ปัญญาพร เอ่ียมอินทร์
42 เด็กหญิง ณิชาปวีณ์ ผลภาค

ช่ือ - ช่ือสกุล

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  13.00 - 16.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง

อังกฤษ - จีน
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ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
1 เด็กหญิง สุชาวดี โตอาจ
2 นางสาว ณิชาพร มากสอน
3 นางสาว เขมิสรา ทองสุข
4 เด็กหญิง มาริณี ส าราญรมย์
5 เด็กหญิง ชีริน สุขพัฒน์
6 นางสาว ชนัญชิดา วงษ์ทองดี
7 เด็กหญิง อุษามณี สังขพันธ์ุ
8 นางสาว วชิรญาณ์ พลเสน
9 เด็กหญิง จารุวรรณ พาขุนทด
10 เด็กหญิง ณัฐธนิตา ศิลาวัชรพล
11 เด็กหญิง ฐิติวรดา มากแจ้ง
12 เด็กหญิง วรวลัญซ์ ปานเพชร
13 เด็กหญิง อิสริศา ชุนดี
14 เด็กหญิง ดวงกมล เพ็ญสุวรรณกุล
15 เด็กหญิง ชวัลชา สุวรรณประทีป
16 เด็กหญิง พีรยา เนตรหิน
17 นางสาว ธัญญาศินี อุ่มสุข
18 เด็กหญิง ปริยา เรืองรังษี
19 นางสาว ณัฐพร ขุนสอาดศรี
20 เด็กหญิง สิรินทรา นาคะประเสริฐกุล
21 นางสาว พิชญา ศรีเมือง
22 เด็กหญิง สุภาวดี จาววัฒนศิริ
23 เด็กหญิง พัชชาริกา ทองฤทธ์ิ
24 เด็กหญิง นริศรา ชาวลาดงา
25 เด็กหญิง วราพร ดอกล่ันทม
26 เด็กหญิง วิศรุตา กันทะวงค์
27 เด็กหญิง วิธาดา อ่อนกล่ัน
28 เด็กหญิง ปภัสสร เผือกน่ิม
29 เด็กหญิง เบญจพร โสตถิกพันธ์
30 เด็กหญิง อาทิตยาพัณณ์ ฉายพันธ์ุ

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  
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ล ำดับท่ี ลงช่ือนักเรียน เบอร์โทร
31 เด็กหญิง กนกพร พงศ์ศิลป์วิจิตร
32 เด็กหญิง สุวิชญาน์ ทองสุก
33 เด็กหญิง พิชญา บุญประเสริฐ
34 นางสาว ธีรตา พุ่มสิน
35 เด็กชาย ศุภกฤต พิพิธ
36 เด็กหญิง กฤตณัฐนันท์ พลเสน

ช่ือ - ช่ือสกุล

โรงเรียนสงวนหญิง
                แบบลงช่ือมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ  
แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน

วันท่ี 3 เมษำยน 2565  เวลำ  13.00 - 16.00 น.  ณ โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง

อังกฤษ - จีน
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