
หน้าที่ : 1 
 

ก าหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน   
โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2562  (รอบที่ 2) 

----------------------------- 
 วันเวลาและ สถานที่  

 วันเสาร์ที่  26 มกราคม  2562   
 เวลาและสถานที่  

ชั้น เวลา รายการ สถานที ่
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 8.30  - 10.00 น. ลงทะเบียนเรียน ห้องธุรการ  อาคารโมราโน 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  
และ ระดับมัธยมศึกษา 

8.30  - 9.00 น. รายงานตัว ชั้น 1 อาคารโมราโน 
9.00  - 9.30 น. นักเรียนและผู้ปกครองรับฟังค าชี้แจง

จากผู้บริหารก่อนท าเอกสารมอบ
ตัวการเป็นนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ 

ห้องประชุม ชั้น 2  
อาคารโมราโน 

9.30 - 11.00 น.  ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 1 อาคารโมราโน 

 
 สิ่งท่ีต้องน ามาในวันรายงานตัว  

 เอกสารที่ขาดส่งให้กับทางโรงเรียนในวันที่มาสมัคร  
 เงินค่าลงทะเบียนเรียน  ดังนี้ 

ชั้น 

ค่าลงทะเบียนเรียน 

ห้องเรียน
สามัญ 

ห้องเรียนโครงการพิเศษ 
Mini SME 
(ประถม) 

SME 
(ม.1) 

IEP 
(ม.1) 

Uni+ 

ม.4 
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 9,600 16,600   - - - 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 10,130 - 18,130   14,130   - 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 9,895 - - - 13,895   
  * นักเรียนที่มีเงื่อนไขเรียนเสริมหลังเลิกเรียน ช าระเพ่ิม 2,000 บาท 
  ** นักเรียนประจ าทุกระดับชั้น ช าระค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ าช่วงภาคฤดูร้อน   10,000 บาท 

  

 ** รายการข้างต้น เป็นค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน  (Summer)   ยังไม่รวมค่า 
     เครื่องแบบนักเรียนและค่าหนังสือเรียน 

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

 
  ก าหนดการเปิดเรียน :  15 พฤษภาคม 2562 

หมายเหตุ   
o นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 
o หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์   
o เอกสาร ป.พ.1 ให้ส่งภายในเดือนมีนาคม ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธ์ 
o ผู้ปกครองที่ท าการมอบตัวต้องเป็นคนเดียวกับที่แจ้งในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งให้

โรงเรียนทราบก่อนล่วงหน้า 
 
 
 

- - - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิมอบตัวอยู่หน้าถัดไป - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีต่อหน้า 3 
 
 



หน้าที่ : 3 
 

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ  ปีการศึกษา 2562 
ระดับประถมศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ  นามสกุล หมายเหตุ 

1 ภันทิลา จรัสวิกรัยกุล   
8 ณัฎฐญา จันทร์ทอง   
10 วริศรา อยู่ดี   

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ  นามสกุล 
นักเรียน 
ประจ า 

Mini 
 SME 

หมายเหตุ 

11 อธิชา สิทธิโชคธรรม 



 

12 ณัฐนิชา สวยดี  
 

13 ศศิลดา มรรคผล 
   

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  : ห้องเรียน สามัญ 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ  นามสกุล 
นักเรียน 
ประจ า 

เงื่อนไข 

7 ปูรณ์ภัสสร ปราดเปรียว 
 

เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
10 ธัญวรัตน์ เพ็ชรทอง 

  
12 ภัทรภร ค าดี 

  
13 พัชรีพร บ ารุงทรัพย์  เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
16 ญาณิน คุณโฑ 

  
18 เกศแก้ว ท าดี 

  
25 วิมลสิริ ลือสมุทร 

 
เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 

27 ปวันรัตน์ กาญจนโรมนต์ 
  

28 อักศราภัค พุทธศรี 
  

29 ภัทรพร พันธุ์เกิด 
  

30 ฐิตดา ยอดรัก 
  

36 นันท์นภัส ศุภกิจกาญจนา 
  

43 อุมาพร พุ่มด้วง 
  

46 ศุภกานต์ ระดาบุตร 
 

เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
47 พรผกา สิทธิแสงชัย 

   

* นักเรียนที่สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายถึง ให้มอบตัวได้แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  : ห้องเรียน SME 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ  นามสกุล หมายเหตุ 

14 ภูริชญา แนวทอง   
17 อัจจิมา ทรัพย์แตง   
44 ณัฏฐนันท์ วังตปนียะกุล   

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  : ห้องเรียน IEP 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ  นามสกุล 
นักเรียน 
ประจ า 

เงื่อนไข 

1 สุตาภัทร โกด ี     
2 ชมพูนุช กลิ่นหอม     
3 มณฑกานต์ หอมยา     
4 โชติรส ปฐมกนกพงศ์     
5 จินต์ปภัสร์ กิตติมานิตกุล   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
6 กัญญาณัฐ วีค า   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
9 กนิษฐา กาญจนลาวัณย์   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
11 จันทิมา ศรีวิลัย     
15 ณัฐภัสปภา น้ าใจสุข     
20 โยษิตา อินจีน     
21 ณิชชา ตีรถะ     
22 ชนากานต์ มั่นคง     
23 กวินธิดา กล่อมก าเนิด     
24 สิป์ปกร ศรีนทีสถาน    
32 ศุภานน อนันต์สถิตย์   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
33 ศศิชา เฮงเส็ง     
34 อชิรญา กล่อมพุ่ม     
35 พรรณภัทร แพงแก้ว     
41 มาริสา สงวนศักดิ์  เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 : ห้องเรียนสามัญ 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ  นามสกุล หมายเหตุ 

8 ชมภูนุท มุขตา 
 

 
* นักเรียนที่สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายถึง ให้มอบตัวได้แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 : แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

เลขประจ าตัว 
ผู้สอบ 

ชื่อ  นามสกุล 
ห้องเรียน 

Uni+ 
เงื่อนไข 

2 สุธาทิพย์ เปล่งปลั่ง     
3 นรินทร์นิภา สันทัด     
4 อธิตินันท์ ทองโชติ    

5 สุนิสา ปราดเปรียว 
ให้ลงเรียน Uni+ และเรียนเสริมตอนเย็น
หลังเลิกเรียน 

9 จุฬาลักษณ์ ยศศักดิ์   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
17 ศศิกานต์ ประดับแก้ว   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
18 ภาวดี วิศวงษ ์     
20 ณัฐธิดา หงส์สุนันท์  เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
24 ประภัสสร สุขภิญโย     
26 ปลายฟ้า ชั้นเล็ก  เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
28 นลัทภัส จารุเกษตรวิทย์    
31 เฮเลน จูมาช   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
40 ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง    
41 อักษร สวัสดิสูงเนิน    
42 นัฐนันท์ คล้ายคลึง    
44 ญาณนารี ศรีอูด   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 : แผนการเรียน ศิลป์ภาษาจีน 

เลขประจ าตัว 
ผู้สอบ 

ชื่อ  นามสกุล 
ห้องเรียน  

Uni+ 
เงื่อนไข 

32 วจนาตถ์ ทรัพย์เย็น  เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
34 สุดารัตน์ มาติวงศ์     

 
* นักเรียนที่สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายถึง ให้มอบตัวได้แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 : แผนการเรียน ศิลป์ภาษาอังกฤษ 

เลขประจ าตัว 
ผู้สอบ 

ชื่อ  นามสกุล 
นักเรียน 
ประจ า 

ห้องเรียน  
Uni+ 

เงื่อนไข 

1 สโรชา โพธิ์ทอง 
 

 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 

10 นงนภัส รุ่งวิทยา 
 


ลงเรียน Uni+ และเรียนเสริม
ตอนเย็นหลังเลิกเรียน 

13 กมลวรรณ รอดเทภัย 
 


 

14 วรัญญา บ ารุงราษฎร์ 
   

15 พิชชาพร มังตา 
   

19 สุภานัน ไกรศรานนท์ 
   

25 วิรัลพัชร ชูพันธ์ 
 


 

27 นภัสสร จิตรมุ่งมานะงาน 
 


ลงเรียน Uni+ และเรียนเสริม
ตอนเย็นหลังเลิกเรียน 

37 ศรัณยภัทร สุริยะวงษ์   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
38 สุภิชฌา โรจนรักษ์ 

  
เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 

39 มินตรา อนุตรปรีชาวงศ์   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
45 ชุติกาญจน์ ค้ าจุน 

   
46 ศรุตา น้อยเนียม 

 
 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 

48 ชฎาธาร มูลแก้ว   เรียนเสริมหลังเลิกเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 : แผนการเรียน วิทย์ - คณิต 

เลขประจ าตัว 
ผู้สอบ 

ชื่อ นามสกุล 
ห้องเรียน  

Uni+ 
หมายเหตุ 

21 ธันยธรณ์ ไผทฉันท์ 
 

 
* นักเรียนที่สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายถึง ให้มอบตัวได้แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
---- จบการรายงานผล--- 


