
  

ประกาศผลการสอบคัดเลอืกนักเรียน โรงเรียนนารีวุฒิ 

ป�การศึกษา 2560 
---------------------------------------------------------------------- 

  โรงเรียนนารีวุฒิขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ี ได�รับการคัดเลือกเข�าเป�นนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ
ป การศึกษา 2560 และให�นักเรียนท่ีมีรายชื่อไปมอบตัวด�วยตนเอง (แต-งกายด�วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม) พร�อม
ผู�ปกครอง ในวันเสาร3 ท่ี 17 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30–15.00 น. ณ ห�องอํานวยการ อาคารโมราโน  หากไม-ไป  
ตามวันและเวลาท่ีกําหนดถือว-าสละสิทธิ์ ท้ังนี้การมอบตัวจะต�องชําระค-าลงทะเบียนแยกตามระดับชั้นและ   
แผนการเรียนดังนี้  

1.  ระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี 1- 2  

•  สามัญ 10,500  บาท   

•  SME 15,700  บาท  

2.  ระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี 3-6  

•  สามัญ 10,500  บาท  

•  SME 15,700  บาท  

3.  มัธยมศึกษาป ท่ี 1-3  

•  สามัญ 8,930  บาท  

•  SME 17,200  บาท  

4.  มัธยมศึกษาป ท่ี 4  

•  8,798  บาท 
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ช้ัน  ประถมศึกษาป�ที่ 1 
 เด็กหญิงภัสนันทน3 อิสรานิธินันท3 SME 
 เด็กหญิงวิรัญชนา พุทธา 
 เด็กหญิงสุวารี สินสุข 
 

ช้ัน  ประถมศึกษาป�ที่ 2 
 เด็กหญิงณัฐชา แสงสว-าง 
 เด็กหญิงกัญญาภัค ราวิชัย 

 
ช้ัน  ประถมศึกษาป�ที่ 3 
 เด็กหญิงญาณิศา กลีบบัว SME 
 เด็กหญิงอนัญญา คล�ายแดง 

 
ช้ัน  ประถมศึกษาป�ที่ 4 
 เด็กหญิงกาญจนามณี กาญจนภิญพงศ3 SME 
 เด็กหญิงนิชาภา อารีย3ชน SME 
 เด็กหญิงธัญชนก จุ�ยนิ่ม 
 เด็กหญิงสุธาสินี แก�วเทพ 
 เด็กหญิงนภาพร ติดอินทร3 
 เด็กหญิงมณฑิรา ศิริรัตน3 

 
ช้ัน  ประถมศึกษาป�ที่ 5 
 เด็กหญิงภาวิตา โรจน3ชนะทอง SME 
 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขอร-าม SME 
 เด็กหญิงเพไทย สุวรรณพัฒนบุญ 
 เด็กหญิงณัฐนันท3 ลักษณะ 
 เด็กหญิงอัจฉริยา สุนทรีย3รัตน3 
 

 เด็กหญิงจิตรารัตน3 ชาติบุญเกิด 
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ช้ัน  ประถมศึกษาป�ที่ 6 



 รายชื่อนักเรียนผ-านการคัดเลือกเพ่ือเป�นนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ  ป การศึกษา 2560   หน�า 3 

 เด็กหญิงพิชาพันธ3 จํารัสศิลปO  
 เด็กหญิงปาณิตา หงษ3โรจนวิวัฒน3  
 เด็กหญิงกฤติยา ตาลเจริญ  
 เด็กหญิงจิณห3จุฑา สาลี  
 เด็กหญิงธวัลรัตน3 ศรีแก�ว  
 เด็กหญิงพริริสา เอ่ียมสําอางค3  
 เด็กหญิงปพิชญา ขํายา  
 เด็กหญิงชนกวรรณ จันทรัตทัต  
 เด็กหญิงอมล กล่ํากล-อมจิตร  
 เด็กหญิงกัญจน3ญมล พุ-มพฤกษา  
 เด็กหญิงบุณณดา บุญสุด  
 เด็กหญิงดรัลพร สดสีจันทร3  
 เด็กหญิงกัญญาณัจฉรา สูงกิจบูลย3  
 เด็กหญิงศิรประภา จุอ-อน  
 เด็กหญิงสุพรรษา กุลธนะโชติ  
 เด็กหญิงพิมลสิริ เหมเปา  
 เด็กหญิงพิชชาภา กรุดสมัย  
 เด็กหญิงสลิล ราชนะ  
 เด็กหญิงขวัญชนก บุญญะหงษ3  
 เด็กหญิงสุวนันท3 ต้ังวรกิจถาวร  
 เด็กหญิงสุกัญญา แก�วสอาด  
 เด็กหญิงปานทิพย3 ภาสดา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีต%อหน'า 4 
 

ช้ัน  มัธยมศึกษาป�ที่ 1 แผนการเรียน SME 
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 เด็กหญิงทัดดาว แสวงทรัพย3 
 เด็กหญิงณัฐนรี ศาลา 
 เด็กหญิงรมิดา กษิดิกุล 
 เด็กหญิงวิสา มรุธาวานิช 
 เด็กหญิงอธิชา บุญนิยม 
 เด็กหญิงเบญญาภา ทันสมัย 
 เด็กหญิงภควดี หมายครอบกลาง 
 เด็กหญิงพิมพ3นารา พูลสุขโข 
 เด็กหญิงนันทิชา มิเกลี้ยง 
 เด็กหญิงจุฑารัตน3 ค้ิววงศ3งาม 
 เด็กหญิงปาริศา บุญมา 
 เด็กหญิงวรรณกานต3 แสงทับทิม 
เด็กหญิงกัญชพร เลิศฤทธิ์ศิริกุล 
 เด็กหญิงจารุภัทร แสงสว-าง 
 เด็กหญิงมาตา สถานทิพย3 
 เด็กหญิงกรกนก สวัสดี 
 เด็กหญิงปาณิสรา ปาละวงษ3 
 เด็กหญิงปภา ใจอารีย3 
 เด็กหญิงศิริรักษ3 ลังกาแกม 
 เด็กหญิงการติมา สวนนพคุณ 
 เด็กหญิงศศิกานต3 อ-อนแช-ม 
 เด็กหญิงมุกดา ทองเวโรจน3 
 เด็กหญิงพิยดา จาตุรประเสริฐ 
 เด็กหญิงเอ้ือมพร อินทร3พิริยานุกูล 
 เด็กหญิงพิชชาพร พิมพ3พงษ3 
 เด็กหญิงภัทรภร เอ่ียมช�อย 
 เด็กหญิงธิญาดา พงษ3กลิ่น 
 เด็กหญิงจิราวดี ใจตึก 
 เด็กหญิงขวัญชนก หอมขจร 
 เด็กหญิงจณิสตา วะณะทอง 
 เด็กหญิงณัฐกฤตา ทรัพย3ประเสริฐ 
 เด็กหญิงนันทนัช พจชนาถ 
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ช้ัน  มัธยมศึกษาป�ที่ 1 แผนการเรียนสามัญ 
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 เด็กหญิงชัชฎาภรณ3 สอนดา 
 เด็กหญิงตมิสา สิทธิสกุลเจริญ 
 เด็กหญิงสุปรียา พงศาวงค3ศิริกุล 
 เด็กหญิงวราภรณ3 ต-วนเครือ 
 เด็กหญิงธมลวรรณ ตีรถะ 
 เด็กหญิงกัญญรัตน3 ชาติพิศาล 
 เด็กหญิงอาริษา ชุบคํา 
 เด็กหญิงอรพิน กิจเครือ 
 เด็กหญิงกฤสรัตชิดา นินรอด 
 เด็กหญิงณัฐชยา คนรํา 
 เด็กหญิงรินญาดา เสาธง 
 เด็กหญิงปราณปรียา กระต-ายทอง 
 เด็กหญิงชนินาถ บุษหม่ัน 
 เด็กหญิงอาทิตยา ม่ันใจ 
 เด็กหญิงนิจจารีย3 วิจิตรเฉลิมพงษ3 
 เด็กหญิงพรวลัย บุตรแวว 
 เด็กหญิงธนวรรณ ศรีจันทร3 
 เด็กหญิงดารารัตน3 แดงอ-อน 
 เด็กหญิงวลัยพร จันทร3ย-อย 
 เด็กหญิงปณิตา สมศักด์ิ 
 เด็กหญิงวชิรญาณ3 สิงห3อยู- 
 เด็กหญิงจิดาภา เย็นนะสา 
 เด็กหญิงภัทรภร วงค3ทอง 
 เด็กหญิงชลิตา รสชุ-ม 
 เด็กหญิงทิพวรรณ ทิพย3ศรีนิมิต 
 เด็กหญิงประกายรุ�ง จอมพล 
 เด็กหญิงอรอนงค3 เณรโสภา 
 เด็กหญิงกมลพรรณ พุตติ 
 เด็กหญิงศุภัฐฑิดา เอ่ียมสอาด 
 เด็กหญิงภคพร ชูวงศ3 
 เด็กหญิงปภาวรินทร3 ไชยสิริมงคลกุล 
 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขพันธ3 
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ช้ัน  มัธยมศึกษาป�ที่ 1 แผนการเรียนสามัญ 
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 เด็กหญิงชุติมณฑน3 อ-วมดีสุด 
เด็กหญิงตรีดาว เพชรมาลี 
 เด็กหญิงเพชรราณี ซ่ือตรง 
 เด็กหญิงโสภิดา วงศ3ทองดี 
 เด็กหญิงธิดาพร ชวนวิริยะฉันท3 
 เด็กหญิงภาวรินทร3 เครืออยู- 
 เด็กหญิงภูษณิศา ทองเทพ 
 เด็กหญิงธนัญชนก พิมพา 
 เด็กหญิงฐิฆัมพร แต-งศรี 
 เด็กหญิงดลพร แววจันทร3 
 เด็กหญิงอารดา มุ-งเครือ 
 เด็กหญิงนันท3นภัส ตะกรุดสงฆ3 
 เด็กหญิงพัชรี พาโชติ 
 เด็กหญิงคุนัญญา หิ้นเต้ียน 
 เด็กหญิงสุมิตรา พุ-มแย�ม 
 เด็กหญิงพัฒน3นรี เกียรติบุญญาฤทธิ์ 
 เด็กหญิงนภารินทร3 ติดอินทร3 
 เด็กหญิงบุษฏี ภัยสูญสิ้น 
 
 

 

 เด็กหญิงจิราธิป แซ-ตัน 
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ช้ัน  มัธยมศึกษาป�ที่ 1 แผนการเรียนสามัญ 

ช้ัน  มัธยมศึกษาป�ที่ 3 
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 นางสาววรันธร นุ�ยปUอม 
 นางสาวเรณุกา วิเศษอักษร 
 เด็กหญิงปรียาวัลย3 ภาใจเฟWอย 
 เด็กหญิงกนกวรรณ อุ-นธวัชนัดดา 
 นางสาวทัศนีย3 พันธุ3พร�อม 
 นางสาวรวินท3 ตันมงคลกาญจน 
 นางสาวกชนันท3 ใจผ-อง 
 นางสาวภัทรวดี อ-องนก 
 นางสาวจันทร3เพ็ญ แซ-ตั้ง 
 เด็กหญิงณัฐชา สายสอาด 
 เด็กหญิงอัจจิมา สิทธิโชคธรรม 
 เด็กหญิงพลอยธีมา เหลืองภูวสุ 
 นางสาวปณิตา ชนประเสริฐ 
 นางสาวพัชรี จิ๋วทา 

 
 

 เด็กหญิงนันทิยา อุทัยกร 
 เด็กหญิงกุลนิษฐ3 เจียมบรรจง 
 นางสาวพนิภรณ3 ฉิมพวัน 
 นางสาวชลธิชา ทองเอียง 
 เด็กหญิงชลันดา ปราดเปรียว 
 นางสาวพัฒน3พินีพร จันทร3เลขา 
 นางสาวกรกนก ชื่นนคร 

 
 

 นางสาวจุฑารัตน3 อาจภักดี 
 เด็กหญิงถาวรีย3 ดวงแก�ว 
 นางสาวอารียา เหมะวัฒนะชัย 
 เด็กหญิงอาทิตยา บัวบาน 
 

---------จบการรายงานผล------ 

ช้ัน   มัธยมศึกษาป�ท่ี 4 (แผนวิทย9-คณิต) 

ช้ัน   มัธยมศึกษาป�ท่ี 4 (แผนศิลป<คํานวณ) 

ช้ัน   มัธยมศึกษาป�ท่ี 4 (แผนศิลป<ภาษา) 


