
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านมีสิทธมิอบตัวเข้าศึกษาต่อ 
โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2562 

 
     ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6 

ล าดับ ชั้น 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

1 ป.1 7 นันท์นภัส เธียรสุขสันต์   
2 ป.1 9 วรัญญา แสงข า   
3 ป.1 13 ปุญญานุช เรืองวิเศษ   
4 ป.1 16 กัญญาภัค ตู๋ปาน   
5 ป.1 17 อริษา แต้ยินด ี   
6 ป.2 6 ธีนิดา ศิริสวัสดิ์   
7 ป.4 11 ณัฐมล คงไชย   
8 ป.4 15 พุทธิเก้า แสงงาม    
9 ป.4 18 ชวัลรัสย์ โพธิ์งาม   
10 ป.4 20 วริศรา ชมภูศรี   
11 ป.5 2 พัชริดา คงเปรม   
12 ป.5 8 ณัฐฐาน์ ศิรภรณ์พัฒน์   
13 ป.6 6 รินภัส พฤกษาภูริน   
14 ป.6 19 อิงค์กานท์ ปาริสเตอร์มาโร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน SME 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

1 3 รินรดา สาเทศ  
2 14 ศรุตยา ตุ้มทอง  
3 21 กาญจนา โสดสงค์  
4 22 นันทพร สายสุด  
5 28 ปุณยาพร เนียมแก้ว  
6 46 ณัฐพรรณ์ ตั้งศิริมงคล  
7 47 ณัฐติณณกานต์ ชฤตะวาพุทธางกูร  
8 48 ธนาพร อิสสอาด  
9 62 สิตางค ์ จารุก าเนิดกุล  
10 63 อชิรญา กล่อมพุ่ม  
11 70 ภัทรวรินทร์ สุพร  
12 78 พัชรกันย์ พงษ์พันธุ์  
13 88 วรญา ศิริบุตร  
14 99 พิชญาภา อุ่นค า  
15 101 พิมพ์ชนก ศรสุวรรณ  
16 103 ณัฐณิชา สุขอร่าม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

1 10 ปัญญสิริย์ พงศกรนฤวงษ์  
2 16 เพชรจ้า อิติปิ  
3 18 สุชญา อารีรัตน์  
4 19 สิรภัทร รังพนัสสัก  
5 20 พิมพ์พิสุทธิ์ พุ่มนาค  
6 23 ศศิวิมล เฮียะเครือ  
7 24 มัณฒนา แสนสุข  
8 31 สุพิชญา จันทร์พ่วง  
9 38 ธมลวรรณ นิธิภัทรารัตน์  
10 49 ธรรศภร กิจธนาบรรลุกุล  
11 56 บุณณดา รุ่งนิรันดร์  
12 64 ภัทรวดี อัมพรเดช  
13 66 กัญญาณัฐ นิลบุตร  
14 82 ชญานันท์ แสงโสม  
15 89 พัณณ์ชิตา ปัญญาวรเกียรติ  
16 91 ปวริศา ศรีสงสาร  
17 94 ศุภัชญา สูงกิจบูลย์  
18 95 อธิชา พิมพัฒน์  
19 96 อึนจิน  จาง  
20 97 ปาณิศรา ลาภทิพมนต์  
21 98 พีรดา ปฐมโอสถ  
22 102 พิชญาพร พูลทอง  
23 107 กนกพิชญ์ วีระกุล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ห้องเรียน สามัญ 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

1 1 ชุติกาญจน์ มรกฎ สอบ SME ได้สามัญ 
2 6 บุญสิตา เปลี่ยวโต   
3 8 นันท์นภัส คชประดิษฐ์   
4 9 จิดาภา ใจสะอาด   
5 11 ศรุตา กาญจนอโนทัย   
6 12 มุทิตา วรสุทธิ์พิศาล   
7 13 ศรสวรรค์ อภิรัตน์ธนาธร   
8 15 มนรดา แย้มศิริ   
9 17 สุชัญญา วีระกุล   
10 26 วิวรรธณี ถวิลวัฒน์กิจ   
11 27 ธัญญาพร ชาวก าแพง   
12 30 พลอยชมพู ทรัพย์อนันต์   
13 33 ปุณยรัตน์ พงษ์บุญญพัฒน์   
14 36 เจนจิรา ตันเจริญ สอบ SME ได้สามัญ 
15 39 ณัฐฐาพร ประดับแก้ว   
16 40 พิมพ์วลัญช์ เจริญผล   
17 41 นภัสสร เล็กมณี สอบ SME ได้สามัญ 
18 43 สุวิชญา ตราช ู   
19 50 อชิรญา เสลาโชติ   
20 51 รมิดา พัฒนวโรดม   
21 53 ดลพร ลิขุนทด   
22 54 ภัทรวดี พุกสอย   
23 55 ชมพูนุช เรืองขจร สอบ SME ได้สามัญ 
24 58 ปณิตา โอภาสรัตนพร   
25 59 สาธิดา เจียมจริยา   
26 60 ณัฎฐิชยา คงสบาย   
27 70 ปณิดา ใจมั่น   
28 65 สโรชา เอี่ยมประเสริฐ   
29 67 วราภรณ์ โรจนธรรมเจริญ   

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ห้องเรียน สามัญ (ต่อ) 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

30 68 ชวันรัตน์ ชาติพิศาล   
31 69 ภาวิณี จุทะนันท์   
32 71 รัตติกาล ติเยาว์   
33 72 ภิญญลักษณ์ การะเกตุ   
34 73 เพชรรัตน์ น่วมพิพัฒน์   
35 74 สู่ขวัญ น้ าทิพย์   
36 75 ณัฏฐกานต์ เหลืองวิไล   
37 76 รัฏฐณิญาว์ น าโชคชัยเจริญกุล   
38 77 ธัญญลักษณ์ ศุภกิจกาญจนา   
39 79 ชญาน์นันท์ ฐิติรัชต์ธนกุล   
40 81 พริมา เกียรติแสงทอง   
41 84 สุพิชชา วรรณสูตร   
42 86 พิชญาภา จันทร์สุกรี มามอบตัว3/12/61 
43 87 ชนัสถ์นันท ์ ศรีนกทอง   
44 92 นฤมณา ถาวงราม   
45 100 ภคพร เห็นสว่าง   
46 105 นภัสรดา ศรีน้อยขาว   
47 108 สรสิชา จงเจริญ สอบ SME ได้สามัญ 
48 109 บัณฑิตา ทัดสวน   
49 110 นิธินาฏ สมบูรณ์วัฒนา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 : แผนวิทย์ - คณิต 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

1 2 ชุติกาญจน์ สหพิบูลย์ชัย   
2 6 นุชจิรา เกิดบัว   

3 7 อัญชลี ชั้นเล็ก มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 

4 8 ธนินันท์ จันทร์บาง   

5 9 กัญญารัตน์ พันธ์เพียร   

6 10 วนิดา สุกแตง   

7 15 วรางคณา พรหิรัญรัตน์ มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 

8 16 สุธาสินีย์ เสตะพันธ์ มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 

9 17 ณัฐนันท์ อุบล มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 

10 18 ปิยาพัชร กาญจนตันวงษ์   

11 19 วราภรณ์ กอกมลวิทย์   

12 21 กชกร เหลืองตระกูล   

13 22 กัญญารัตน์ มักเชียว   

14 23 ธามัญดา หินจีน   

15 26 อรปรียา สุขไม่รู้เสื่อม   

16 27 รวิพันธ์ ภักดีวงษ ์   

17 28 ปุญญิศา จันทร์เรือง   

18 29 กมลพัชร ทองมา มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 

19 30 ธนพร โพธิทอง   

20 32 เบญจพร อ่ าหนองโพธิ์   

21 33 ชลธิชา จิตอิ่ม   

22 35 ฐิตาชญา ชอบช ู มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 

23 36 วิชญาพร จูสวย   

24 38 กรรณิกา อัคนนท์ มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 
 

* นักเรียนที่สอบผ่านแบบมีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ หมายถึง ให้มอบตัวไดแ้ต่ต้องลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร Uni+ เพ่ือติวเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 



ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 : แผนศิลป์-ภาษาจีน 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

1 39 ปัทมพร อินทกูล   
2 40 ปวันรัตน์ พฤทธเมธวิสุทธิ์ มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 

 
 

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 : แผนศิลป์-ภาษาอังกฤษ 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

1 12 สรันนุช เอ่ียมลือนาม   

2 14 อนันดา ทองประหยัด มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 

3 25 ชัชชญา ล้ าสิริถาวรกุล   

4 37 ณัฏฐนันท์ บุญมี มีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ 
 
 
 

* นักเรียนที่สอบผ่านแบบมีเงื่อนไขให้ลงเรียน Uni+ หมายถึง ให้มอบตัวไดแ้ต่ต้องลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร Uni+ เพ่ือติวเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน  
โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2562  

----------------------------- 

 วันเวลา : วันเสาร์ที่  1 ธันวาคม  2561   
 เวลาและสถานที่  

 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4   
o เวลา   8.00  -  09.00 น.  สถานที่   อาคารโมราโน  

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4 
o รับลงทะเบียน  เวลา 8.30   น.   สถานที่   อาคารโมราโน 
o นักเรียนและผู้ปกครองรับฟังค าชี้แจงจากผู้บริหาร ก่อนท าเอกสารการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน  

เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2   อาคาร มาเดอร์ ม. โมราโน   
 สิ่งท่ีต้องน ามาในวันรายงานตัว :   

 เอกสารที่ขาดส่งให้กับทางโรงเรียนในวันที่มาสมัคร  
 เงินค่าลงทะเบียนเรียน  ดังนี้ 

o ระดับประถมปีที่ 1-2 
 หลักสูตรสามัญ  11,400  บาท  
 หลักสูตร Mini SME  18,400  บาท 

o ระดับประถมปีที่ 3-6 
 หลักสูตรสามัญ    9,600  บาท 
 หลักสูตร Mini SME  16,600  บาท 

o ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 หลักสูตรสามัญ  10,130  บาท 
 หลักสูตร IEP  14,130  บาท  
 หลักสูตร SME  18,130  บาท 

o ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ห้องเรียนสามัญ   9,895  บาท 
 หลักสูตร Uni +    13,895  บาท 

o ส าหรับนักเรียนประจ า ช าระค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ าช่วงภาคฤดูร้อน   10,000 บาท  
 

** รายการข้างต้น เป็นค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (Summer)           
ยังไม่รวมค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าหนังสือเรียน 

  ก าหนดการจ าหน่ายหนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียน  :   
o ระดับประถมศึกษา    วันที่  18  มีนาคม 2562 
o ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   วันที่  19  มีนาคม 2562 
o ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่  20  มีนาคม 2562 

  **ราคาหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบประมาณ ต้นเดือนมีนาคม 
 
 
 



  ก าหนดการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน :  
o วันที่  1-30  เมษายน 2562  (หยุดสงกรานต์วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562) 

 
  ก าหนดการเปิดเรียน :  15 พฤษภาคม 2562 

 
 
หมายเหตุ   

o หากไม่มารายงานตัวพ้นวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์   
o เอกสาร ป.พ.1 ให้ส่งภายในเดือนมีนาคม ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธ์ 
o ผู้ปกครองที่ท าการมอบตัวต้องเป็นคนเดียวกับที่แจ้งในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลง     ควรแจ้งให้

โรงเรียนทราบก่อนล่วงหน้า 
o นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 


