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ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนสงวนหญิง  ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
         ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖6  (ประเภทโควตา)  

___________________________ 

ตามที่โรงเรียนสงวนหญิง  ได้ดำเนินการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนสงวนหญิง 
ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ในโรงเรียนเดิมไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 และ
โรงเรียนสงวนหญิ ง  ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่  3 โรงเรียนสงวนหญิ ง                     
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖6 
(ประเภทโควตา) แยกตามแผนการเรียนที่นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นลำดับที่ ๑ และเป็นไปตามเกณฑ์                        
ในการรับนักเรียนเข้าเรียนแผนการเรียนต่าง ๆ เรียงตามลำดับผลคะแนน GPA ของผู้สมัครตามเกณฑ์                     
วิธีการคัดเลือก ข้อ 4 ตามประกาศรับสมัครนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
จำนวน  150  คน  ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ นางสาว สิรีธร   เทพณรงค์ ม.3/7 
๒ เด็กหญิง หรินทิพย์ โพธิ์ศรีทอง ม.3/7 

๓ นางสาว เมธาวิณ ี  ศึกษา ม.3/7 

๔ นางสาว กวิสรา   อธิกเจริญชัยกุล ม.3/7 
๕ นางสาว พิชชญา   นาคใหม่ ม.3/3 
๖ นางสาว กัญญวรา   พงษ์พันธุ์ ม.3/3 
๗ นางสาว เบญญาภา  แซ่อ้ึง ม.3/3 
๘ นางสาว ปภาวรินทร์ น่วมศรี ม.3/3 
๙ เด็กหญิง จิรชยา ขุนจันทร์ดี ม.3/3 

๑๐ เด็กหญิง กษมา   ครื้นน้ำใจ ม.3/3 
๑๑ นาย จิรัสย์   แก้วแสง ม.3/3 
๑๒ นางสาว เจ้านาง   พงศ์ทวีไชย ม.3/3 
๑๓ นางสาว นภมร   อารมณส์วะ ม.3/3 
๑๔ เด็กหญิง ขนิษฐา   ศรีบรรพต ม.3/3 
๑๕ เด็กหญิง อรนลิน   แป้นทองคำ ม.3/3 
๑๖ นางสาว ปวรวรรณ   สุวรรณประทีป ม.3/3 
๑๗ นางสาว อดิพร   จีรติวรา ม.3/3 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                   
จำนวน  150  คน  (ต่อ) 

ลำดับท่ี ชือ่ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑๘ นางสาว อภิรดา   พันธุ์เรือง ม.3/8 
๑๙ นางสาว วธัญญา  ไทยขวัญ ม.3/8 
๒๐ นางสาว ธนูเพชร   พงษ์ไพศาล ม.3/8 
๒๑ นางสาว พรชนก   ไทรด้วง  ม.3/5 
๒๒ นางสาว นฤมล   วงษ์จันทร์ดี ม.3/6 
๒๓ นางสาว อนัณชญาน์   จ่าพันธ์ ม.3/6 
๒๔ นางสาว ภารดี   พูลสมบัติ ม.3/6 
๒๕ นางสาว รพีพร   แดงแตง ม.3/6 
๒๖ เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี   นาเมืองรักษ์ ม.3/6 
๒๗ เด็กหญิง ณัฐณิชา   จิตพินิจยล ม.3/1 
๒๘ นางสาว พิมณัฏฐา   นิฏฐิยานนท์ ม.3/1 
๒๙ เด็กหญิง ปัณณธร   เลาห์เจริญบัณฑิต ม.3/1 
๓๐ เด็กหญิง เพ็ญพิชชา   เรืองทอง ม.3/4 
๓๑ เด็กหญิง อลิสา   อัศวัฒน์วิไกร ม.3/4 
๓๒ นางสาว รินรดา   โพธิ์ศรีทอง ม.3/4 
๓๓ เด็กหญิง ณัฐณิชา   ดวงจันทร์ ม.3/4 
๓๔ เด็กหญิง ณรัชต์หทัย   เกษมภิญโญสิน ม.3/4 
๓๕ นางสาว ชนานาถ   แวงดงบัง ม.3/4 
๓๖ นางสาว กัลญา   คำศิริ ม.3/4 
๓๗ เด็กหญิง ธนภรณ์   ศิลาภักดี ม.3/4 
๓๘ เด็กหญิง ดุลพราวเดือน   นลวชัย ม.3/4 
๓๙ นางสาว เพ็ญพิชชา   ผลมะไฟ ม.3/4 
๔๐ นางสาว ภคพร   พุทธโอวาท ม.3/4 
๔๑ เด็กหญิง ณัฐนันท ์  นัชนา ม.3/4 
๔๒ นางสาว ประภาภรณ์   สุขสุวรรณ ม.3/4 
๔๓ นางสาว วีรดา   อ่ำพริ้ง ม.3/4 
๔๔ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา   พงษ์โพธิ์ชัย ม.3/4 
๔๕ นางสาว สุปรารันทร์   จันทรานุตสถิตย์ ม.3/4 
๔๖ เด็กหญิง กนกกร   ยอดศรี ม.3/4 
๔๗ นางสาว ฐิติญา   จิตรอารีย์รักษ์ ม.3/2 
๔๘ นางสาว ณปภัช   ฐนิตตระกูล ม.3/7 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์                
 จำนวน  150  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๔๙ เด็กหญิง ณิชา   ศิริวัฒนากร ม.3/3 
๕๐ เด็กหญิง พิชญาภา   ดนุไทย ม.3/3 
๕๑ เด็กหญิง รดิธา   กรุดเพ็ชร ม.3/3 
๕๒ นางสาว สาริศา   ขันธนิยม ม.3/3 
๕๓ เด็กหญิง กชนันท ์  จิตราศร ี ม.3/8 
๕๔ นางสาว รุ่งนภา   สุพรศิลป์ชัย ม.3/1 
๕๕ เด็กชาย ธัญวิวรรธน์   ชยาวนิช ม.3/1 
๕๖ นางสาว ภัทรลภา   สุวรรณประทีป ม.3/7 
๕๗ นางสาว ชญานิษฐ์   อ่อนสุวรรณ์ ม.3/5 
๕๘ เด็กหญิง ณัฏฐธิดา   วรรณสุข ม.3/4 
๕๙ นางสาว ปุณยพัฒน์   รูปขำดี ม.3/4 
๖๐ นางสาว พิมพาภรณ์  อุดมภักดีพงศ์ ม.3/2 
๖๑ นางสาว ณัฐชา  กาฬภักดี ม.3/3 
๖๒ นางสาว ผ้าฝ้าย   หนูน้อย ม.3/8 
๖๓ นางสาว กัญณัฏฐ์   สุขสถาวรพันธุ์ ม.3/8 
๖๔ นางสาว จุฑานมาศก ์  ภูมิดิษฐ์ ม.3/4 
๖๕ นาย ศักดินนท์   วรรณะ ม.3/3 
๖๖ นางสาว นภัสกร   สุนทรวงศกร ม.3/10 
๖๗ นางสาว ศศิชา   ขุนไกร ม.3/8 
๖๘ นางสาว บวรลักษณ ์  แสไพศาล ม.3/6 
๖๙ เด็กหญิง ญาณิศา   สกุลเพชรอร่าม ม.3/4 
๗๐ นางสาว ณัฐชา  กาฬภักดี ม.3/3 
๗๑ นางสาว ผ้าฝ้าย   หนูน้อย ม.3/8 
๗๒ นางสาว กัญณัฏฐ์   สุขสถาวรพันธุ์ ม.3/8 
๗๓ นางสาว จุฑานมาศก ์  ภูมิดิษฐ์ ม.3/4 
๗๔ นาย ศักดินนท์   วรรณะ ม.3/3 
๗๕ นางสาว นภัสกร   สุนทรวงศกร ม.3/10 
๗๖ นางสาว ศศิชา   ขุนไกร ม.3/8 
๗๗ นางสาว บวรลักษณ ์  แสไพศาล ม.3/6 
๗๘ เด็กหญิง ญาณิศา   สกุลเพชรอร่าม ม.3/4 
๗๙ นางสาว ณัฐชา  กาฬภักดี ม.3/3 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                  
จำนวน  150  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๘๐ นางสาว ชมพิชชา   วิชญาวิโรจน์กิจ ม.3/7 
๘๑ เด็กหญิง ชญานุต   คงหาสุข ม.3/5 
๘๒ นางสาว กานต์ธิดา   พันธุ์ใย ม.3/4 
๘๓ เด็กหญิง กาญจนา   กรุดวงษ์ ม.3/12 
๘๔ นางสาว  ปนัดดา   ประสงค์ผล ม.3/7 
๘๕ นางสาว ณัฐธยาน์   อวนมินทร์ ม.3/5 
๘๖ นางสาว ษิตาพร   สารพานิชย์ ม.3/2 
๘๗ เด็กชาย วีรภัทร   อุ่นประเสริฐสุข ม.3/1 
๘๘ นางสาว ทักษพร   วิทยวราวัฒน์ ม.3/2 
๘๙ นางสาว พรนภา   จันทร์มา ม.3/7 
๙๐ เด็กหญิง สุภลักษณ์   ตันทอง ม.3/5 
๙๑ นางสาว ณฐิตา   นูมหันต์ ม.3/5 
๙๒ เด็กหญิง ชุติมา   จอมพงษ์รื่น ม.3/5 
๙๓ เด็กหญิง ญานิสา   คงหาสุข ม.3/7 
๙๔ เด็กหญิง ปณิตา   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/5 
๙๕ นาย ปริญภัชร  เหลี่ยมจินดา ม.3/1 
๙๖ เด็กหญิง ณัฏฐภัทร   บุญประเสริฐ ม.3/6 
๙๗ นางสาว ณิชาภัทร   รอดพ่วง ม.3/4 
๙๘ เด็กหญิง ปราณฉัตร   กล่อมกลม ม.3/5 
๙๙ เด็กหญิง รมย์รวินท์  เกิดสินธ์ชัย ม.3/6 

๑๐๐ นางสาว วงษ์สวรรค์   โจ ม.3/7 
๑๐๑ เด็กหญิง พิชญาธิดา   ทองประเพียร ม.3/7 
๑๐๒ นางสาว กิตติภา   พันธุ์เมือง ม.3/12 
๑๐๓ เด็กหญิง ศิริวรรณ   ทัพเกษตร ม.3/4 
๑๐๔ นางสาว ปลายฝน   เจริญสม ม.3/8 
๑๐๕ เด็กหญิง ธนัตชา   พิลาสกร ม.3/6 
๑๐๖ เด็กชาย พีรวีร์  กิจพิทยาฤทธิ์ ม.3/4 
๑๐๗ เด็กหญิง กัญณภัทร   รอดสิน ม.3/1 
๑๐๘ เด็กหญิง หทัยกาญจน์   คงสมจิตร ม.3/7 
๑๐๙ เด็กหญิง กัญญรินทร ์  นาคะประเสริฐ ม.3/3 
๑๑๐ เด็กหญิง ชฎาพร   แพหุ่น ม.3/5 
๑๑๑ นางสาว ญาณิศา   ศรีวิเชียร ม.3/9 
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๑.  นักเรยีนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                    
จำนวน  150  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑๑๒ นางสาว กุลจิรา   จงใจรัก ม.3/8 
๑๑๓ เด็กหญิง ปาลิตา   กำมะนัส ม.3/8 
๑๑๔ นางสาว ธนภรณ์   ศรีฐาน ม.3/8 
๑๑๕ นาย ปัฐน์   วัฒนพงษ์ ม.3/3 
๑๑๖ เด็กหญิง ณัฐณิชา   รักษ์กาญจนานนท์ ม.3/7 
๑๑๗ นาย พงศ์สิริ   ศรีอนันต์ ม.3/4 
๑๑๘ เด็กหญิง ณัฐธิดา   โพธิ์ดาษ ม.3/7 
๑๑๙ นางสาว จริญญา   สุทธิพิณฑะ ม.3/6 
๑๒๐ นางสาว สุนิสา   แก้วหอมคำ ม.3/13 
๑๒๑ นางสาว สุนิสา   ฮวดสกุล ม.3/8 
๑๒๒ เด็กหญิง ฉันชนก   ปางรัสมี ม.3/3 
๑๒๓ นางสาว ญาณิศา   สุวรรณสูร ม.3/10 
๑๒๔ นางสาว นันทมน   นาคสุวรรณ ม.3/7 
๑๒๕ นางสาว กัญญารัตน์   ธูปบูชา ม.3/5 
๑๒๖ นางสาว วรรัตน์   ดิษฐพันธ์ ม.3/8 
๑๒๗ นางสาว กัญญรัตน ์  พิมพิรัตน์ ม.3/7 
๑๒๘ นางสาว อัคษราภัค   พรหมสว่างศิลป์ ม.3/2 
๑๒๙ นางสาว ชญาดา   โพธิ์ใบ ม.3/6 
๑๓๐ นางสาว ปิยาภัทร   ธนโชติพงศา ม.3/13 
๑๓๑ นางสาว ณัฐณิชา   ปาลพันธุ์ ม.3/8 
๑๓๒ นางสาว พรชนก   บุญส่งดี ม.3/7 
๑๓๓ เด็กหญิง ณัฐณิชา   กรอบทอง ม.3/5 
๑๓๔ นางสาว สุนิสา   ฮวดสกุล ม.3/8 
๑๓๕ เด็กหญิง ฉันชนก   ปางรัสมี ม.3/3 
๑๓๖ นางสาว ญาณิศา   สุวรรณสูร ม.3/10 
๑๓๗ นางสาว นันทมน   นาคสุวรรณ ม.3/7 
๑๓๘ นางสาว กัญญารัตน์   ธูปบูชา ม.3/5 
๑๓๙ นางสาว วรรัตน์   ดิษฐพันธ์ ม.3/8 
๑๔๐ นางสาว ไอลดา   เทพวีระ ม.3/7 
๑๔๑ นางสาว ณัฐวิภา   จาดพันธ์อินทร์ ม.3/7 
๑๔๒ นางสาว พัชรินทร์   รวยดี ม.3/5 
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๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
 จำนวน  150  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑๔๓ เด็กหญิง ณัฐนรี   ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ม.3/9 
๑๔๔ นางสาว อภิญญา   เพ็ชรงาม ม.3/6 
๑๔๕ เด็กหญิง ภูริชญา   เกิดในแก้ว ม.3/5 
๑๔๖ นางสาว ณัฐกมล   กิจสมัคร ม.3/12 
๑๔๗ นาย ภาณุพงศ ์ มาลัยกฤษณะชลี ม.3/2 
๑๔๘ นางสาว ณัชชา   หมอยาดี   ม.3/2 
๑๔๙ นางสาว ธนัชพร   สินสุวรรณ์ภภา ม.3/13 
150 เด็กหญิง โชติกา   เข็มทอง ม.3/8 
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  2.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์   

 จำนวน  30 คน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๑ เด็กหญิง พีรดา   ใจด ี ม.3/8 
๒ เดก็หญิง ณิชกานต์  ไกรฤกษ์ไพบูลย์ ม.3/1 
๓ เด็กหญิง รวิสุดา   อ่อนวิมล ม.3/11 
๔ นางสาว วนิสา   เกษียรสินธุ์ ม.3/2 
๕ เด็กหญิง ณัฐณภัทร   อู่สุวรรณ ม.3/6 
๖ นางสาว จิรัชยา   เสวกจินดา ม.3/8 
๗ นางสาว สุพิชญา   เลิศโกเมนกุล ม.3/6 
๘ เด็กหญิง ปาณิสรา   สินไชย ม.3/2 
๙ เด็กหญิง อริสา   เจริญวัย ม.3/8 

๑๐ เด็กหญิง นิศารัตน์    น้อยบาท ม.3/8 
๑๑ นาย กฤษณพงศ ์  ศรพรหม ม.3/1 
๑๒ เด็กหญิง ณัฐฐ์กานต ์  จันทร์รัตนกร ม.3/6 
๑๓ เด็กหญิง เขมบุษฎี   ตันจริยานนท์ ม.3/2 
๑๔ เด็กหญิง ชมพูนุช   อาจคงหาญ ม.3/10 
๑๕ นางสาว กรรณกิา   กระจ่างพันธุ์ ม.3/1 
๑๖ นางสาว ธนัชพร   จงเกียรติดำรง ม.3/6 
๑๗ นางสาว รังษิมาพร   โชติกะคาม ม.3/7 
๑๘ นางสาว นัชชา   กล่ำจีน ม.3/6 
๑๙ นางสาว สุภาพร   บุญย้อย ม.3/13 
๒๐ นางสาว รุ่งนภา   แร่เพชร ม.3/13 
๒๑ เด็กหญิง เกษรา   อยู่เปี่ยม ม.3/11 
๒๒ เด็กหญิง วรัญญา  โพธิพันธุ์ ม.3/12 
๒๓ นางสาว ณัฏฐกานต ์  พงศ์อัฐทวี ม.3/2 
๒๔ เด็กหญิง ธนพร   ภู่ประเสริฐ ม.3/6 
๒๕ นางสาว กรกาญจน์   นิลโคตร ม.3/8 
๒๖ เด็กหญิง ชิดชนก   สงวนศักดิ์ ม.3/12 
๒๗ นางสาว จิดาภา   แป้นแจ้ง ม.3/1 
๒๘ เด็กหญิง บุญยวีร์   ไพศาลธนวิเศษ ม.3/1 
๒๙ นางสาว ณุตตรา   จำปาเงิน ม.3/11 
๓๐ เด็กชาย ภูริ   เจริญทรัพย์ ม.3/2 
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3.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรยีนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน                        
 จำนวน  42  คน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชัน้ 

๑ เด็กหญิง เปรมธีรา ธีระกุลพิศุทธิ์ ม.3/3 
๒ นางสาว แพรวขวัญ สินธ์ศิริมานะ ม.3/2 
๓ นางสาว ทอฝัน ปั้นทองคำ ม.3/1 
๔ นางสาว จุฒามาส ปานแก้ว ม.3/5 
๕ นางสาว พิชชากร  อ่อนคำ ม.3/7 
๖ เด็กหญิง ปุณฑริกา มณีวงษ์ ม.3/3 
๗ นางสาว สิรินุช สุวรรณปราโมทย ์ ม.3/1 
๘ เดก็หญิง ลภัสรดา จิตต์รัก ม.3/2 
๙ เด็กหญิง กนกวรรณ นารี ม.3/12 

๑๐ นางสาว นภัสริน แสงอินทร์ ม.3/8 
๑๑ นางสาว ทิพย์ลดา ทองฉ่ำ ม.3/5 
๑๒ นางสาว นริดา แซ่ตั้ง ม.3/1 
๑๓ นางสาว บุลพร อานมณี ม.3/1 
๑๔ นางสาว ลดา ธัญญเจริญ ม.3/8 
๑๕ นางสาว ภิรมย์วรรณ มณีอินทร์ ม.3/9 
๑๖ นางสาว นภาวรรณ เสือสกุล ม.3/9 
๑๗ นางสาว อรพินท์ ศรโชติ ม.3/6 
๑๘ นางสาว รฐญา ธรรมาวุฒิ ม.3/5 
๑๙ เด็กหญิง ณัฐสุดา พุ่มนาค ม.3/8 
๒๐ เด็กหญิง เมรี่ ธัญวรัตม์ชนก โฮง ม.3/6 
21 นางสาว จิราภรณ์ ปรึกษา ม.3/12 
22 เด็กหญิง สุพรรษา คำมอญ ม.3/11 
23 นางสาว สุพัตรา คุ้มพร ม.3/11 
24 นางสาว สวิตตา เอ่ียมอำพันธ์ ม.3/5 
25 นางสาว ณัฏฐา กุณแสงคำ ม.3/9 
26 เด็กหญิง ศิริวรรณ พวงบุบผา ม.3/8 
27 นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรีสิงห์ ม.3/8 
28 นางสาว ธนัชพร ทองใบ ม.3/6 
29 นางสาว อริญรดา พัชรธรรมาภร ม.3/6 
30 เด็กหญิง เมธาวี ต้ังสิทธิ์เสรีวงศ ์ ม.3/11 
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3.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน                       
 จำนวน  42 คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชือ่ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

๓๑ นางสาว ศุภักษร ผิวบาง ม.3/2 
๓๒ เด็กหญิง กมลวรรณ กลิ่นมะลิ ม.3/9 
๓๓ เด็กหญิง นารีรัตน์ คณะโต ม.3/5 
๓๔ เด็กหญิง สุชานาถ ลิ้มจันทร์ทอง ม.3/10 
๓๕ นางสาว ณภัทร แก่นทอง ม.3/8 
๓๖ นางสาว ศศิรินทร์ จีนผงธนกุล ม.3/11 
๓๗ เด็กหญิง ญาณิศา แก้วแสง ม.3/11 
๓๘ เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณประเสริฐ ม.3/8 
๓๙ นางสาว กรผกา ศรีเทีย่งตรง ม.3/9 
๔๐ นางสาว ธนัฐชา คชวงษ ์ ม.3/9 
๔๑ นางสาว พรไพรินทร์ เรียบร้อย ม.3/6 
๔๒ เด็กหญิง ภัรชราพร ศรีแสนยงค์ ม.3/10 

 

4.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี  
 จำนวน  15  คน  ดังนี้ 

ลำดับท่ี ชือ่ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 นาย ธนกฤต ธุวนนท์สถาน ม.3/1 
2 เด็กหญิง เมริษา บุญยัง ม.3/7 
3 เด็กหญิง ธิดารัตน ศรีศักดา ม.3/7 
4 เด็กหญิง พิมพ์ชนก รัตนธัญญา ม.3/1 
5 นางสาว นันท์นภัส ดวงจินดา ม.3/5 
6 นางสาว ศศิพร ฟักสม ม.3/10 
7 นางสาว บุษยา บุญช่วย ม.3/10 
8 เด็กหญงิ สุพิชชา รองเพ็ง ม.3/10 
9 นางสาว ณัฐธิดา ทาสีรงค์ ม.3/13 

10 นางสาว กนกวรรณ  เกตุคง ม.3/5 
11 นางสาว คนึงนิตย์ เถื่อนกุล ม.3/10 
12 นางสาว ธนัชชา หมื่นไธสง ม.3/10 
13 เด็กหญิง นฤมล เอ่ียมกล้า ม.3/12 
14 นางสาว มนรดา แสงทอง ม.3/12 
15 นางสาว ปิยณัฐ อัยรารัตน์ ม.3/11 
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5.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 
 จำนวน  20  คน ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 เด็กหญิง ชลดา อนันต์วัฒนากุล ม.3/4 
2 นางสาว ปริญ เตวุฒิธนกุล ม.3/8 
3 นางสาว ฐิตินันท์ ตั้งจักรวรานันท์ ม.3/8 
4 นางสาว พิมพญา รัตนชาติชัย ม.3/4 
5 นางสาว พัชรพร จะบัง ม.3/3 
6 เด็กหญิง อาภัสรา พรมาเสนา ม.3/6 
7 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไชยมาตร ม.3/5 
8 นางสาว วันวิสาข์ ขวัญเงิน ม.3/5 
9 นางสาว สุชานันท์ สัจจะวงษ์รัตน์ ม.3/8 

10 นางสาว ภัครฐา แสงวิชาญ ม.3/1 
11 นาย วีรภัทร อุ่นประเสริฐสุข ม.3/1 
12 นางสาว อธิตญา ลัทธิ ม.3/8 
13 นางสาว ศุภาณัน มั่นคง ม.3/8 
14 นางสาว ชยุตา โพธิ์สะอาด ม.3/5 
15 เด็กหญิง นวรัตน์ ธรรมจินดา ม.3/6 
16 นางสาว ปานตะวัน อินสว่าง ม.3/5 
17 นางสาว เบญญาภา ทองเชื้อ ม.3/8 
18 นางสาว พุทรา สุพรรณสมภพ ม.3/13 
19 นางสาว ฟ้าสุดา ชูติวงศ์ ม.3/10 
20 นางสาว กมลวรรณ ศกุนตนาค ม.3/10 
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6.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                   
จำนวน 40 คน ดังนี ้

ลำดับท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 เด็กหญิง ศรินญาพักตร์ กล้าหาญ ม.3/1 
2 นางสาว ปภาดา จันทร์มั่น ม.3/11 
3 เด็กหญิง พิชญธิดา เลิศทัศนวนิช ม.3/8 
4 นางสาว เพลินพิศ ศรีวิเชียร ม.3/10 
5 เด็กหญิง ชนัญสญา เฉลยกลิ่น ม.3/10 
6 นางสาว พร้อมรัก พิศวง ม.3/6 
7 เด็กหญิง ธัญกร ปรึกไธสง ม.3/10 
8 นางสาว รุ่งลาวัลย์ ศรีวิเชียร ม.3/10 
9 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จีนเจือพันธ์ ม.3/9 

10 เด็กหญิง สธีธิดา สุนทรวิภาต ม.3/10 
11 นางสาว ภัทรวดี แซ่แต้ ม.3/5 
12 นางสาว ปัญญาพร แก้วภมร ม.3/11 
13 นางสาว กัญาญาพร เซี่ยวเกษม ม.3/8 
14 เด็กหญิง สุดารัตน์ อร่ามศรี ม.3/10 
15 นางสาว จิราภา ระดาพัฒน์ ม.3/7 
16 นางสาว ณัฐนันท ์ รุ่งดีเลิศ ม.3/5 
17 เด็กหญิง ภัทรินทร์ โสภาจร ม.3/12 
18 เด็กหญิง ภัทรวิมล ปรางเทศ ม.3/7 
19 เด็กหญิง ชิดชญา สุขจรวงษ ์ ม.3/13 
20 นางสาว มุกรินีน จำปาทุม ม.3/13 
21 นางสาว สุพิชา บุญมา ม.3/13 
22 เด็กหญิง พิชญธิดา พิญวัย ม.3/9 
23 นางสาว นรัญสรา ชาวบ้านกร่าง ม.3/7 
24 เด็กหญิง แพรวา คำหอม ม.3/12 
25 เด็กหญิง ศุภวรรณ กำเสียงใส ม.3/11 
26 นางสาว น้ำเพชร เสือพยักษ์ ม.3/12 
27 เด็กหญิง พีรพร นูมหันต์ ม.3/10 
28 เด็กหญิง สุนิษา สุทธิบุตร ม.3/6 
29 เด็กหญิง ศิริพร ประเสริฐสุวรรณ ม.3/13 
30 เด็กหญิง ศิริกมล คงศิริ ม.3/10 
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5.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                  
จำนวน  40  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชือ่ - ชื่อสกุล ผูส้มัคร ชัน้ 

31 เด็กหญิง มัลลิกา มลินิล ม.3/9 
32 เด็กหญิง ณิชานันท์ แดงดี ม.3/11 
33 นางสาว พิยดา เงินปัจจัย ม.3/13 
34 นางสาว กวินธิดา กุดวิเทศ ม.3/12 
35 นางสาว ชุติมา ผิวอ่อน ม.3/8 
36 นางสาว กัญญาพัชร อ้อมทอง ม.3/13 
37 นางสาว โยษิตา อุ่นวิจิตร ม.3/10 
38 นางสาว ธัญสิริ สกุลวัฒน ม.3/12 
39 เด็กหญิง ชลดา ปิ่นทะศิริ ม.3/11 
40 เด็กหญิง วราลี มานะเกียรติ ม.3/5 
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 ๑.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน 96  คน  (สำรอง) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ เด็กหญิง กานต์สินี   เสร็จกิจ ม.3/9 
๒ นางสาว ณฤดี   มณีอินทร์ ม.3/5 
๓ นางสาว ณัฐณิชา   จันทะโสม ม.3/6 
๔ นางสาว สิริวรรณ   สิงห์จุ้ย ม.3/5 
๕ นางสาว รพีพรรณ   สุขประเสริฐ ม.3/11 
๖ เด็กหญิง พิมพ์ชนก   อุ่นพัฒนาศิลป์ ม.3/6 
๗ เด็กหญิง ธมนวรรณ   อมรไตรภพ ม.3/13 
๘ นางสาว สุชัญญา   น้ำใจดี ม.3/9 
๙ นางสาว ธีร์จุฑา   โมชคลา ม.3/5 

๑๐ เด็กหญิง ปุญญิศา   จินดาภคกุล ม.3/11 
๑๑ นาย พงศกร   ชีวาสัจจาสกุล ม.3/1 
๑๒ นางสาว นันท์นภัส   พักตร์เจียม ม.3/7 
๑๓ เด็กหญิง ภคภรณ์   สุกใส ม.3/8 
๑๔ เด็กหญิง อภิชยา   เฉกแสงทอง ม.3/6 
๑๕ นางสาว มนฤด ี  เผื่อนสุริยา ม.3/7 
๑๖ นาย ณฐกร   คูหาสะสมทรัพย์ ม.3/1 
๑๗ นางสาว พิยดา   จาดพันธ์อินทร์ ม.3/5 
๑๘ เด็กหญิง นวนันท์   คุณเผือก ม.3/9 
๑๙ นางสาว กันทลัส   อ่วมมณี ม.3/13 
๒๐ นางสาว วณิชชา   ชะเอม ม.3/13 
๒๑ นางสาว กมลชนก   ทองคำ ม.3/7 
๒๒ นางสาว นัทชนันทน์   สิริสุธินันท์ ม.3/6 
๒๓ นางสาว ทิภวัลย์   โสมจิต ม.3/11 
๒๔ นางสาว กนกพร   รุ่งทอง ม.3/11 
๒๕ นางสาว ธรรณชนก   ม้าทอง ม.3/11 
26 เด็กหญิง สกุลทิพย ์  เทพวงษ์ ม.3/11 
27 นางสาว ฐิติกานต์   เริ่มรัตน์ ม.3/11 
28 นางสาว ณัชฐานัน   เกิดโพธิ์ชา ม.3/9 
29 เด็กหญิง ธนิษฐา   พงศ์ศิลป์วิจิตร ม.3/7 
30 นางสาว สริตา   อุบลบาน ม.3/7 
31 นางสาว ณัฐรดา   ชาวระหาญ ม.3/6 
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๑. นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน 96  คน  (สำรอง)  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

32 นางสาว ณัฐณิการ์   โพธิ์ศรีนาค ม.3/6 

33 นางสาว ณัฐชนันท์   เขียวหวาน ม.3/5 

34 นางสาว ลัดดาวรรณ   ขุนเพชร ม.3/12 

35 นางสาว ธัญญลักฌ์  รอดแก้ว ม.3/11 

36 นางสาว ญาตาวี   แก้วกลั่น ม.3/6 

37 เด็กหญิง นันท์นภัสร์   โพธิ์พุ่ม ม.3/13 

38 เด็กหญิง รตนภัส   พิลาภรณ์ ม.3/13 

39 เด็กหญิง ปพิชญา   เขาสื่อ ม.3/5 

40 เด็กหญิง สุภาวดี   อุ่มสุข ม.3/12 

41 เด็กหญิง ปัทมพร   พวงสมบัติ ม.3/6 

42 เด็กหญิง ณัฏฐภรณ์   ศรีวิเชียร ม.3/11 

43 เด็กหญิง นันท์นภัส   สว่างศรี ม.3/1 

44 เด็กหญิง ศศิมล   ศรีงาม ม.3/6 

45 นางสาว อักษราภัสร์   สุมงคล ม.3/6 

46 นางสาว ชณัณญา จิตรใจเย็น ม.3/5 

47 นางสาว บุณยานุช  สำราญมาก ม.3/13 

48 นางสาว พรรณณิตา  เสือนุ้ย ม.3/5 

49 เด็กหญิง ญานิชศา   ฮองกุล ม.3/13 

50 นางสาว กัลยกร   ระหารนอก ม.3/9 

51 นางสาว สุพรรณษา  พุ่มพวง ม.3/5 

52 นางสาว จุฑาทิพย์   ผลทิพย์ ม.3/5 

53 นางสาว ไอรัก   คชาชัย ม.3/1 

54 นางสาว ธัญทิพย์   จันทร์ตรา ม.3/13 

55 นางสาว ลดาวรรณ์   เสมอุมา ม.3/13 

56 เด็กหญิง สุจรรย์จิรา   เกลี้ยงทองคำ ม.3/9 

57 เด็กหญิง ชนิกานต์   เอ้ือทยา ม.3/11 

58 เด็กหญิง บุศราคัม  หนูบ้านเกาะ ม.3/9 

59 เด็กหญิง ณัฐธิดา   พุ่มม่ัน ม.3/11 

60 นางสาว ณัฎฐ์จีรา   ไทยยานันท์ ม.3/11 

61 นางสาว ณัฏฐิดา   มณีอินทร์ ม.3/13 

62 นาย ธนบดี   ศรีไทย ม.3/1 
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นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน 96  คน  (สำรอง)  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

63 นาย ณัฐวัฒน์   รอดสะอาด ม.3/3 

64 นางสาว อริสา   สุวรรณหงษ์ ม.3/11 

65 นางสาว ณัฏฐ์นรี   ชาวห้วยหมาก ม.3/10 

66 นางสาว อัญชิสา   ฉิมภาลี ม.3/9 

67 นางสาว พฤษา   มะธุระนัตร ม.3/9 

68 เด็กหญิง ศิริวิภา   ชาวกำแพง ม.3/11 

69 เด็กหญิง ประภัสสร   แสงอินทร์ ม.3/8 

70 เด็กหญิง รพีพรรณ   วิเศษสิงห์ ม.3/13 

71 นางสาว ธัญพิชชา   แสงกล้า ม.3/5 

72 เด็กชาย ณัฐภณ   ดาราราช ม.3/2 

73 นางสาว สุภาพร   สง่าแสง ม.3/10 

74 นางสาว ภูริชญา   ศรีใส ม.3/11 

75 เด็กชาย เมธาสิทธิ์   โชคชัย ม.3/2 

76 เด็กชาย วฤทธิ์   มุ่งม่ันดี ม.3/2 

77 นางสาว สุชาวดี   ภักดีไสย์ ม.3/9 

78 นางสาว วรพร   วิบูลย์ชาต ิ ม.3/6 

79 นางสาว ปพิชญา   ทรัพย์อินทร์ ม.3/10 

80 นางสาว ศุภานัน   ปาลพันธ์ ม.3/2 

81 เด็กหญิง โสรญา   จันทร์อินทร์ ม.3/9 

82 เด็กหญิง รภัสวิสาข์   หวนบุตตา ม.3/6 

83 นางสาว อังสนา  อ่ำทอง ม.3/13 

84 เด็กชาย ณดล   อ่อนสอาด ม.3/2 

85 นางสาว ภัทรภา   ชำนาญผล ม.3/10 

86 นางสาว ปณิชา   พักเรือนดี ม.3/5 

87 นางสาว กนิษฐา   แซ่เฮ้ง ม.3/10 

88 เด็กหญิง ภัณฑิลา   กัณเทียะแก้ว ม.3/9 

89 เด็กหญิง ทิพย์ธาดา   เนตรสว่าง ม.3/6 

90 นางสาว ทณิชชา   รอตตระกูล ม.3/13 

91 นางสาว ฑิตยา   อายุโย ม.3/7 
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๑. นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน 96  คน  (สำรอง)  (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

92 เด็กหญิง สิตานันท์   วงค์จันทร์อินทร์ ม.3/13 

93 นางสาว สุวัจณี   ศรีวิเศษ ม.3/7 

94 นางสาว ณัฐนันท ์  รัตนปัญญา ม.3/2 

95 เด็กหญิง ปุลินิตา   พนาเศรษฐเนตร ม.3/2 

96 เด็กหญิง นันธมน   แปลงทอง ม.3/13 

 

 2.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์                     
 จำนวน  16  คน  (สำรอง)  

ลำดับที่ ชื่อ - ชือ่สกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ เด็กหญิง สลินา   ตั้งแสงสุวรรณ ม.3/2 
๒ เด็กหญิง อภิชญา   เศรษฐมาน ม.3/6 
๓ นางสาว ภัทรธิดา   เอ่ียมสะอาด ม.3/7 
๔ นางสาว ชนาภา   ชำนาญดี ม.3/10 
๕ นางสาว ปภาสิริ   พงษ์พันธุ์งาม ม.3/5 
๖ นางสาว ปิ่นมุก   บุญเสถียร ม.3/12 
๗ เด็กหญิง เบญจวรรณ   ดวงดี ม.3/12 
๘ เด็กหญิง วรัทยา  บุญโช ม.3/9 
๙ เด็กหญิง ณัฐริกา   ป้อมสถิตย์ ม.3/11 

๑๐ นางสาว ธนพร   ทรัพย์ประเสริฐ ม.3/12 
๑๑ นางสาว กรรณิกานต์   เสือสกุล ม.3/12 
๑๒ เด็กชาย วาฤทธิ์  นามอ่อน ม.3/2 
๑๓ เด็กหญิง อนงค์พร   ระวังชนม์ ม.3/12 
๑๔ เด็กหญิง พัชรนันท์   ครูเรืองปัญญา ม.3/10 
๑๕ เด็กชาย ภูริช   เรืองขจร ม.3/2 
๑๖ นางสาว อรอมล   อ้ึงเจริญทรัพย์ ม.3/11 
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 3.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาญี่ปุน่                   
 จำนวน  12  คน  (สำรอง)  

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 
1 นางสาว กฤติมา รอดโฉมฉิน ม.3/8 
2 นางสาว สุธิชา ต๊ะสมบัติ ม.3/13 
3 นางสาว พีรยา เชาว์วิเศษ ม.3/11 
4 เด็กหญิง กมลพัชร พุทธซ้อน ม.3/10 
5 นางสาว มานิตา ปั้นไว ม.3/7 
6 เด็กหญิง สุธาสิน ี ล้อมวงษ์ ม.3/7 
7 นางสาว พฤกษา วจะเศาร์ ม.3/13 
8 เด็กหญิง ปุณิกา จันทรัตน์ ม.3/12 
9 นางสาว คนึงนิตย์ นิลน้ำคำ ม.3/10 

10 นางสาว ภูริตา รตันวราภรณ์ ม.3/11 
11 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทรงศรี ม.3/10 
12 เด็กหญิง อธิษฐ์ธชนัน น้าประเสริฐ ม.3/12 

  

 4.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                     
 จำนวน  24  คน  (สำรอง)  

ลำดับที่ ชือ่ - ชือ่สกุล ผู้สมัคร ชั้น 
๑ นางสาว สิงหา มีมา ม.3/12 

2 นางสาว ธนัญชนก สุขคง ม.3/12 

3 เด็กหญิง ศศิประภา ทองมูล ม.3/13 

4 นางสาว ชุติกาญจน์ เงินนุช ม.3/5 

5 เด็กหญิง อาจารียา ปาลพันธ์ ม.3/12 

6 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ศรีหิรัญ ม.3/12 

7 นางสาว กานต์ธิดา บุญวุฒิ ม.3/13 

8 เด็กหญิง เพชรรัตน์ เสือสังโฆ ม.3/10 

9 เด็กหญิง วริรทรทิพย์ อ่วมอ่ิมคำ ม.3/7 

10 นางสาว จรรย์อมล แก้วก่า ม.3/9 

11 นางสาว ฐิติพร คุ่ยสมใจ ม.3/12 

12 เด็กหญิง ภัคทิรา กิจเกษร ม.3/11 

13 นางสาว ปุณยนุช แก้วดวงใจ ม.3/12 

14 เด็กหญิง บัณฑิตา ล้อมวงษ์ ม.3/9 

15 นางสาว ปิยะวรรณ กำมะณี ม.3/12 

16 เด็กหญิง ลลิตภัทร ทรัพย์จีน ม.3/10 
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 4.  นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา                     
 จำนวน  24  คน (ต่อ) (สำรอง)  

 

นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวตามประกาศ ใหด้ำเนินการดังนี้ 
  1.  รายงานตัว ในวันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 – 12.00 น.                                      
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา (นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์)                  
  2.  มามอบตัวเป็นนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔  พร้อมผู้ปกครองนักเรียน  
 ในวันที ่ 2  เมษายน ๒๕๖6  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  
(นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

ลำดับที่ ชือ่ - ชือ่สกุล ผู้สมัคร ชั้น 
17 นางสาว พิชชารัศมิ์ ศรีเมอืง ม.3/10 
18 เดก็หญิง พรรณวรท พุ่มร่มบุตร์ ม.3/11 
19 นางสาว ไอริสา หวันลา ม.3/10 
20 นางสาว ทนัญญา ขิมมาทิ ม.3/11 
21 เด็กหญิง ปานดาวี ใจกล้า ม.3/9 
22 นางสาว วนิดา สุนทรวิภาต ม.3/12 
23 เด็กหญิง ณัฐนพิน ผ่องฟูผล ม.3/10 
24 เด็กหญิง กรกฏ อ่อนละมูล ม.3/9 


