
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนสงวนหญิง ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖6  ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

_________________________ 
ตามที่โรงเรียนสงวนหญิง  ได้ดำเนินการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนสงวนหญิง  

ที ่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าศึกษาต่อชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔  ในโรงเรียนเดิมไปเมื ่อวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6                          
และโรงเรียนสงวนหญิง  ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัตินักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเร ียนสงวนหญิง                     
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖6 
ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เนื่องจากมีนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สละสิทธิ์จำนวน                      
5 คน จึงได้เรียกนักเรียนสำรองตามลำดับประกาศสำรอง (เรียงลำดับจากผลการเรียน) ขึ ้นมาเป็นตัวจริง ใน                   
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี ซึ่งมีนักเรียนโควตาที่สมัคร              
ไม่ครบตามจำนวนที ่ประกาศรับ โรงเรียนสงวนหญิง จึงได้เร ียกนักเรียนขึ ้นมาเป็นตัวจริงตามความสมัครใจ                         
และตามจำนวนที่ว่างลง ตามแผนการเรียน ดังต่อไปนี้ 

๑. นักเรียนตัวจริง (เพิ่มเติม) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน 5 คน ดังนี้ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 00168 นางสาว ธณัณญา   จิตรใจเย็น ม.3/5 
๒ 00078 นางสาว บุณยานุช  สำราญมาก ม.3/13 
๓ 00178 นางสาว พรรณณิตา   เสือนุ้ย ม.3/5 
๔ 00103 เด็กหญิง ญานิชศา   ฮองกุล ม.3/13 
๕ 00014 นางสาว กัลยกร   ระหารนอก ม.3/9 

 

2. นักเรียนสำรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน 48 คน   

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 00153 นางสาว สุพรรณษา  พุ่มพวง ม.3/5 
2 00163 นางสาว จุฑาทิพย์   ผลทิพย์ ม.3/5 
3 00240 นางสาว ไอรัก   คชาชัย ม.3/1 
4 00077 นางสาว ธัญทิพย์   จันทร์ตรา ม.3/13 
5 00100 นางสาว ลดาวรรณ์  เสมอุมา ม.3/13 
6 00068 เด็กหญิง ชนิกานต์   เอ้ือทยา ม.3/11 
7 00020 เด็กหญิง สุจรรย์จิรา   เกลี้ยงทองคำ ม.3/9 
8 00021 เด็กหญิง บุศราคัม  หนูบ้านเกาะ ม.3/9 
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2. นักเรียนสำรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน 48 คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

9 00094 นางสาว ณัฐธิดา   พุ่มม่ัน ม.3/11 
10 00072 นางสาว ณัฎฐ์จีรา   ไทยยานันท์ ม.3/11 
11 00091 นางสาว ณัฏฐิดา   มณีอินทร์ ม.3/13 
12 00001 นางสาว ณัฏฐ์นรี   ชาวห้วยหมาก ม.3/10 
13 00015 นางสาว อัญชิสา   ฉิมภาลี ม.3/9 
14 00045 นางสาว อริสา   สุวรรณหงษ์ ม.3/11 
15 00239 นาย ธนบดี   ศรีไทย ม.3/1 
16 00011 นางสาว พฤษา   มะธุระนัตร ม.3/9 
17 00052 เด็กหญิง ศิริวิภา   ชาวกำแพง ม.3/11 
18 00148 เด็กหญิง ประภัสสร   แสงอินทร์ ม.3/8 
19 00106 เด็กหญิง รพีพรรณ   วิเศษสิงห์ ม.3/13 
20 00167 นางสาว ธัญพิชชา   แสงกล้า ม.3/5 
21 00006 นางสาว สุภาพร   สง่าแสง ม.3/10 
22 00069 นางสาว ภูริชญา   ศรีใส ม.3/11 
23 00038 เด็กชาย เมธาสิทธิ์   โชคชัย ม.3/2 
24 00017 นางสาว สุชาวดี   ภักดีไสย์ ม.3/9 

25 00243 นางสาว วรพร   วิบูลย์ชาต ิ ม.3/6 

26 00005 นางสาว ปพิชญา   ทรัพย์อินทร์ ม.3/10 

27 00042 นางสาว ศุภานัน   ปาลพันธ์ ม.3/2 

28 00013 เด็กหญิง โสรญา   จันทร์อินทร์ ม.3/9 

29 00187 เด็กหญิง รภัสวิสาข์   หวนบุตตา ม.3/6 

30 00097 นางสาว อังสนา  อ่ำทอง ม.3/13 

31 00008 นางสาว ภัทรภา   ชำนาญผล ม.3/10 

32 00169 นางสาว ปณิชา   พักเรือนดี ม.3/5 

33 00003 นางสาว กนิษฐา   แซ่เฮ้ง ม.3/10 

34 00007 เด็กหญิง ภัณฑิลา   กัณเทียะแก้ว ม.3/9 

35 00188 เด็กหญิง ทิพย์ธาดา   เนตรสว่าง ม.3/6 
 
 
 
 



- 4 – 

  2.  นักเรียนสำรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน 48 คน (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

36 00092 นางสาว ทณิชชา   รอตตระกูล ม.3/13 

37 00071 นางสาว ฑิตยา   อายุโย ม.3/7 

38 00098 เด็กหญิง สิตานันท์   วงค์จันทร์อินทร์ ม.3/13 

39 00105 นางสาว สุวัจณี   ศรีวิเศษ ม.3/7 

40 00033 เด็กหญิง ปุลินิตา   พนาเศรษฐเนตร ม.3/2 

41 00102 เด็กหญิง นันธมน   แปลงทอง ม.3/13 

42 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง ปภาสิริ พงษ์พันธุ์งาม ม.3/5 

43 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง เบญจวรรณ ดวงดี ม.3/12 

44 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง ศิริวรรณ พวงบุบผา ม.3/8 

45 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง ธนัชพร ทองใบ ม.3/6 

46 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง อนงค์พร ระวังชนม์ ม.3/12 

47 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง ณัฐนันท ์ รุ่งดีเลิศ ม.3/5 

48 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง อรอมล อ้ึงเจริญทรัพย์ ม.3/11 
 
             4.  นักเรียนสำรอง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  จำนวน  10  คน   

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 00004 เด็กหญิง วรัทยา  บุญโช ม.3/9 
๒ 00026 เด็กหญิง ณัฐริกา   ป้อมสถิตย์ ม.3/11 
๓ 00006 นางสาว ธนพร   ทรัพย์ประเสริฐ ม.3/12 
๔ 00011 นางสาว กรรณิกานต์   เสือสกุล ม.3/12 
๕ 00008 เด็กหญิง อนงค์พร   ระวังชนม์ ม.3/12 
๖ 00003 เด็กหญิง พัชรนันท์   ครูเรืองปัญญา ม.3/10 
7 00027 นางสาว อรอมล   อ้ึงเจริญทรัพย์ ม.3/11 
8 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง สวิตตา เอ่ียมอำพันธ์ ม.3/5 
9 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง ณัฏฐา กุณแสงคำ ม.3/9 

10 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง สุธิชา ต๊ะสมบัติ ม.3/12 
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 7.  นักเรียนสำรอง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 13 คน   

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 00008 นางสาว พีรยา เชาว์วิเศษ ม.3/11 
2 00001 เด็กหญิง กมลพัชร พุทธซ้อน ม.3/10 
3 00011 นางสาว มานิตา ปั้นไว ม.3/7 
4 00010 เด็กหญิง สุธาสิน ี ล้อมวงษ์ ม.3/7 
5 00013 นางสาว พฤกษา วจะเศาร์ ม.3/13 
6 00006 เด็กหญิง ปุณิกา จันทรัตน์ ม.3/12 
7 00002 นางสาว ธิชา นิลน้ำคำ ม.3/10 
8 00012 นางสาว ภูริตา รัตนวราภรณ์ ม.3/11 
9 00005 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทรงศรี ม.3/10 

10 00007 เด็กหญิง อธิษฐ์ธชนัน น้าประเสริฐ ม.3/12 
11 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง วราลี มานะเกียรติ ม.3/5 
12 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง ภัคฑิรา กิจเกษร ม.3/11 
13 นักเรียนผ่อนผัน เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วดวงใจ ม.3/12 

 

 8.  นักเรียนสำรอง แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  จำนวน  23  คน  

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 00030 นางสาว ธนัญชนก สุขคง ม.3/12 
2 00050 เด็กหญิง ศศิประภา ทองมูล ม.3/13 

3 00056 นางสาว ชุติกาญจน์ เงินนุช ม.3/5 

4 00032 เด็กหญิง อาจารียา ปาลพันธ์ ม.3/12 

5 00023 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ศรีหิรัญ ม.3/12 

6 00048 นางสาว กานต์ธิดา บุญวุฒิ ม.3/13 

7 00018 เด็กหญิง เพชรรัตน์ เสือสังโฆ ม.3/10 

8 00042 เด็กหญิง วรินทรทิพย์ อ่วมอ่ิมคำ ม.3/7 

9 00012 นางสาว จรรย์อมล แก้วก่า ม.3/9 

10 00031 นางสาว ฐิติพร คุ่ยสมใจ ม.3/12 

11 00034 เด็กหญิง ภัคฑิรา กิจเกษร ม.3/11 

12 00027 นางสาว ปุณยนุช แก้วดวงใจ ม.3/12 

13 00015 เด็กหญิง บัณฑิตา ล้อมวงษ์ ม.3/9 

14 00024 นางสาว ปิยะวรรณ กำมะณี ม.3/12 
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 8.  นักเรียนสำรอง แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  จำนวน  23  คน (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

15 00017 เด็กหญิง ลลิตภัทร ทรัพย์จีน ม.3/10 

16 00005 นางสาว พิชชารัศมิ์ ศรีเมือง ม.3/10 
17 00037 เด็กหญิง พรรณวรท พุ่มร่มบุตร์ ม.3/11 
18 00001 นางสาว ไอริสา หวันลา ม.3/10 
19 00038 นางสาว ทนัญญา ขิมมาทิ ม.3/11 
20 00016 เด็กหญิง ปานดาวี ใจกล้า ม.3/9 
21 00021 นางสาว วนิดา สุนทรวิภาต ม.3/12 
22 00003 เด็กหญิง ณัฐนพิน ผ่องฟูผล ม.3/10 
23 00064 เด็กหญิง กรกฏ อ่อนละมูล ม.3/9 

 

 9.  นักเรียนตัวจริง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  จำนวน  21  คน  

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว จุฑานมาศก์ ภูมิดิษฐ์ ม.3/4 
2 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ชนิกานต์ เอ้ือทยา ม.3/11 
3 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ณัฐธิดา พุ่มม่ัน  ม.3/11 
4 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ณัฏฐ์จีรา ไทยยานันท์ ม.3/11 
5 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว อริสา สุวรรณหงษ์ ม.3/11 
6 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ประภัสสร แสงอินทร์ ม.3/8 
7 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว รพีพรรณ วิเศชสิงห์ ม.3/13 
8 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ธัญพิชชา แสงกล้า ม.3/5 
9 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว สุภาพร สง่าแสง ม.3/10 

10 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ภูริชญา ศรีใส ม.3/11 
11 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ภัทรภา ชำนาญผล ม.3/10 
12 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว กนิษฐา แซ่เฮ้ง ม.3/10 
13 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว พัชรนันท์ ครูเรืองปัญญา ม.3/10 
14 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว พีรยา เชาว์วิเศษ ม.3/12 
15 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว อรอมล อ้ึงเจริญทรัพย์  ม.3/11 
16 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว มานิตา ปั้นไว ม.3/11 
17 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว สุธาสิน ี ล้อมวงษ์ ม.3/11 
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 9.  นักเรียนตัวจริง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  จำนวน  21  คน  (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

18 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ปุณิกา จันทรัตน์ ม.3/4 
19 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ณัฐณิชา ทรงศรี ม.3/9 
20 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ปุณยนุช แก้วดวงใจ ม.3/12 
21 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ภัคฑิรา กิจเกษร ม.3/11 

 
 10.  นักเรียนตัวจริง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี  จำนวน  4 คน  

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ธัญทิพย์ จันทร์ตรา ม.3/13 

2 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว อังสนา อ่ำทอง ม.3/13 

3 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว กมลพัชร พุทธซ้อน ม.3/10 

4 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว พฤกษา วจะเศาร์ ม.3/13 
  

 11.  นักเรียนสำรอง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี  จำนวน  1 คน  

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร ชั้น 

1 เปลี่ยนแผนการเรียน นางสาว ธิชา นิลน้ำคำ ม.3/10 

นักเรียนที่มีรายช่ือดังกล่าวตามประกาศ ให้ดำเนินการดังนี้ 
1. นักเรียนตัวจริง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน      

และแผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี มารายงานตัว ในวันที่ 16  มีนาคม 2566                     
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  

     (นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์)       
**หากยังมีที่ว่างเหลือจากการรายงานตัว โรงเรียนจะดำเนินการประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ต่อไป** 
2. นักเรียนตัวจริง ตามประกาศทุกแผนการเรียน มามอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่  2  เมษายน ๒๕๖6  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.                           
ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  

     (นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์) 
***หากนักเรียนตัวจริง ไม่มามอบตัว จะเรียกนักเรียนตัวสำรอง ตามลำดับต่อไป** 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


