
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนท่ีได�รับคัดเลือกเข�าเรียนช้ันมัธยมศึกษาป$ท่ี 1 ป$การศึกษา 2557   

ประเภทพ้ืนท่ีบริการ  
**************************************** 

 

  ตามท่ีโรงเรียนสตรีวิทยา  จัดให�มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข�าศึกษาต!อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาป'ท่ี 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป'การศึกษา 2557 ประเภทพ้ืนท่ี
บริการ โรงเรียนสตรีวิทยาได�ประกาศรับ จาํนวน 140 คน  และมีผู�ผ!านการสอบคัดเลือกจํานวน 140 คน  
คณะกรรมการรับนักเรียนจึงพิจารณาให�รับนักเรียนดังมีรายชื่อตามประกาศนี้ 
 

1. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัวในวันพุธท่ี 2  เมษายน พ.ศ. 2557  
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ใต�อาคารเก�าทศวรรษ   

2. ประชุมผู�ปกครองและนักเรียนวันพุธท่ี 2  เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.  
ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีวิทยา 

3. ประชุมผู�ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันพุธท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2557  
เวลา 08.00– 12.00 น. 
 

 หากผู�ผ/านการสอบคัดเลือกไม/ปฏิบัติตามข�อ 1 และข�อ 3 ถือว/าสละสิทธิ์ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ. 2557 
 
 
 

(นางเบญญาภา  คงรอด) 
                                                     ผู�อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
หมายเหตุ

1 20612 เด็กหญิง ลลิตภัทร นิพาสพงษ์
2 20626 เด็กหญิง เอมวิสาข์ งามจิตติอ าไพ
3 20117 เด็กหญิง ธีราพร มงคลธีระสกุล
4 20214 เด็กหญิง อินทัช ทองโต
5 20233 เด็กหญิง พิชญ์วรรณ สรรค์ธีรภาพ
6 20413 เด็กหญิง พีรดา เดชานุวัฒนา
7 20601 เด็กหญิง พรนภัส แสนสุข
8 20112 เด็กหญิง นันท์นภัส พรรคกลิน
9 20402 เด็กหญิง ปิยาพัชร เจริญสุข
10 20205 เด็กหญิง ธยาน์ ตระการวิจิตร
11 20502 เด็กหญิง นันทณัฎฐ์ สิทธิแพทย์
12 20106 เด็กหญิง ออมบุญ เธียรประกอบ
13 20403 เด็กหญิง ธนพร จามจุรีรักษ์
14 20224 เด็กหญิง วรินทร์ธร ทินกรพันธุธ์นา
15 20529 เด็กหญิง ทักษพร เอี่ยมอุดมสุข
16 20124 เด็กหญิง พรรษชล ไตรวิทยากร
17 20310 เด็กหญิง สุวนันท์ เตชโศภิน
18 20511 เด็กหญิง นิปุณ ถนอมวงศ์ธนา
19 20627 เด็กหญิง สุภัสสรา เชี่ยววิทย์
20 20534 เด็กหญิง ณัฐธิดา วงศ์สว่างธรรม
21 20430 เด็กหญิง นิชาภา คิดสี
22 20105 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ หอมเกตุ
23 20307 เด็กหญิง ณิชยา ชิดชนกนารถ
24 20608 เด็กหญิง ฟารีดา ดวงมุสิทธิ์
25 20308 เด็กหญิง รุจีรัตน์ ลิเอกวรรณเจริญ
26 20319 เด็กหญิง ปาลิตา โต๊ะวิเศษสุข
27 20505 เด็กหญิง สุวภา หงส์ภิญโญ
28 20312 เด็กหญิง บุญญารัตน์ โสภณพงษ์
29 20201 เด็กหญิง ณิชาภัทร สิงห์ค า
30 20321 เด็กหญิง ชวัลญา ชุณห์เสรีชัย

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสตรีวิทยา
รายชื่อนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2557

ประเภทเขตพืน้ทีบ่ริการ
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31 20613 เด็กหญิง ปณิตา สิกขมาน
32 20618 เด็กหญิง ทัศนีย์ วัตนะกุล
33 20513 เด็กหญิง นนทพร เลาหกุล
34 20316 เด็กหญิง พัชรพร ศรีวรพรรณ์
35 20604 เด็กหญิง พรรณพัชร ไชยมาเสรีกุล
36 20611 เด็กหญิง มัสลิน วรรณประเวศ
37 20624 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เมธีรัฐโรจน์
38 20204 เด็กหญิง มนัสสร เลาหชนะกูร
39 20517 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ธาราณัติ
40 20428 เด็กหญิง กนกนภัส พหุลรัต
41 20333 เด็กหญิง กัญญาภัค กฤษณาวารุณ
42 20101 เด็กหญิง กวินนาฏ เต็มกาญจน์
43 20306 เด็กหญิง ปารวัณ ชิดชนกนารถ
44 20423 เด็กหญิง พิชญ์สินี ตรงศิริวัฒน์
45 20407 เด็กหญิง กรกนก อนุกูลสิริพงศ์
46 20128 เด็กหญิง ชาลิสา มุกนนท์
47 20215 เด็กหญิง วิชญาดา แซ่จึง
48 20506 เด็กหญิง อาริยา ใจอ่อนน้อม
49 20609 เด็กหญิง ชามาวีร์ ดวงมุสิทธิ์
50 20323 เด็กหญิง ทอภัค กิจจ าเริญ
51 20405 เด็กหญิง จิรัชยา สันติสถิตพงศ์
52 20426 เด็กหญิง ชวิศา บุญมาเกียรติ
53 20507 เด็กหญิง พาทิศา เอี่ยมสอาด
54 20108 เด็กหญิง นริศร หาญสุโพธิพันธ์
55 20535 เด็กหญิง สมิตา ศรีนาราง
56 20129 เด็กหญิง ณัชชาภัทร ศีลาเจริญ
57 20411 เด็กหญิง จิราพัชร ศุภก าเนิด
58 20603 เด็กหญิง พัณณิตา วงศ์สุคนธ์ชาติ
59 20435 เด็กหญิง นันท์นภัส แสงแก้ว
60 20622 เด็กหญิง ธันย์ชนก สว่างแจ้ง
61 20326 เด็กหญิง พรพิชชา ลมงาม
62 20302 เด็กหญิง ปารีณา ถนอมเวช
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63 20131 เด็กหญิง อภิสรา อุบลรัตน์
64 20122 เด็กหญิง นันทิกานต์ เก็จโกวิท
65 20530 เด็กหญิง กุลยานันท์ สกุลเกียรติวัฒนา
66 20510 เด็กหญิง อาริยา เพ่งผล
67 20218 เด็กหญิง สุภัชชา งามสิทธิพงศ์
68 20211 เด็กหญิง พิมชนก นคราวงศ์
69 20203 เด็กหญิง ศูภากร ปิน่สุภา
70 20631 เด็กหญิง มานิดา พรสวรรค์วงษ์
71 20222 เด็กหญิง สุภัสสรา จันทศรี
72 20416 เด็กหญิง ฐิติพร วิทยาชีวะ
73 20110 เด็กหญิง ณัฏฐนิช เกียรติธีรชัย
74 20231 เด็กหญิง ลภัสรดา สิริโชคสวัสด์ิ
75 20123 เด็กหญิง กาญจนี สถิตรังสีวงศ์
76 20113 เด็กหญิง พิรุฬห์พันธุ์ สรรพบพิตร
77 20606 เด็กหญิง ชนมล จิตชัยเจริญ
78 20311 เด็กหญิง พชรอร พูลสงวน
79 20410 เด็กหญิง สุรดา สุขสมปราถนา
80 20516 เด็กหญิง ฐิติกา ธิติธัญธวัช
81 20109 เด็กหญิง กรกมล อุทัยวัฒนภักดี
82 20427 เด็กหญิง รัตนวรินทร์ วิบูลย์ไพบูลย์
83 20313 เด็กหญิง ณัฏฐ์ญดา ธนาสินธัญวัชร์
84 20432 เด็กหญิง ปัณชญา จิตรต้ังตรง
85 20518 เด็กหญิง ปิยมณฑ์ พงศ์วัชรวรกิจ
86 20521 เด็กหญิง อมรรัตน์ ฉิมวงศ์
87 20217 เด็กหญิง ศุภลักขณา บุญแต่ง
88 20417 เด็กหญิง ยุวดี งามแสง
89 20318 เด็กหญิง จิรญา เงาศิริกาญจนกุล
90 20322 เด็กหญิง ธัญชนก กล้ิงเพชร
91 20531 เด็กหญิง กัลยภรณ์ เกรียงกรกฎ
92 20221 เด็กหญิง ญาวิณี ชิณโกสุม
93 20526 เด็กหญิง นันท์นภัส วงค์โรจนภรณ์
94 20418 เด็กหญิง สุภนิช สุดหนองบัว
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95 20625 เด็กหญิง พิชชาภา แสงเรืองรอบ
96 20324 เด็กหญิง ธนนันท์ เตวิชพงศ์
97 20616 เด็กหญิง ชัสมา วิจิตรพลยุทธ
98 20617 เด็กหญิง สุพัฒนาพร จันทรบัญชร
99 20420 เด็กหญิง ชนาภา อนุพงษ์องอาจ
100 20415 เด็กหญิง พีรยา สุขสวัสด์ิ
101 20135 เด็กหญิง ภรภัทร ภิสัชเพ็ญ
102 20434 เด็กหญิง เปมิกา คงทน
103 20334 เด็กหญิง โยษิตา เฟือ่งปัญญา
104 20607 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อิศรวิริยะกุล
105 20329 เด็กหญิง ปรียาอร ชยุติกุล
106 20433 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ แก้วสกุลณี
107 20623 เด็กหญิง เจนเนตร เจียมปัญญา
108 20605 เด็กหญิง ชัชรีย์ ตรีสุชน
109 20208 เด็กหญิง วรัญญาภรณ์ ทรัพย์ธนมั่น
110 20431 เด็กหญิง ศรัณยา ปิยะภาณี
111 20202 เด็กหญิง กัญญสิริ สระน้ า
112 20501 เด็กหญิง ณัชชา หุตะสิทธิ์
113 20527 เด็กหญิง ธนพร ไกรวงษ์
114 20219 เด็กหญิง พุธิตา อ่อนอาษา
115 20331 เด็กหญิง อัญชิสา ธงจิตติพงศ์
116 20523 เด็กหญิง กรวรรณ ตีรณจินดา
117 20422 เด็กหญิง ศุภิศา ภาณุรัตน์
118 20509 เด็กหญิง ปริยากร ตระกูลวิไลวรรณ
119 20309 เด็กหญิง ชลิกุล ศักดาภิพาณิชย์
120 20621 เด็กหญิง มาริษา ลิมปธนโชติ
121 20305 เด็กหญิง กุศลิน อุปถัมภ์
122 20114 เด็กหญิง กัลยกรณ์ บุญเกิด
123 20614 เด็กหญิง อติกานต์ พฤกษธัมมโกวิท
124 20619 เด็กหญิง อรพินท์ อุดมศิลป์
125 20314 เด็กหญิง ปฏิญญา วรรณฤกษ์งาม
126 20412 เด็กหญิง ดุษฎีพร มาฆลักษณ์
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127 20213 เด็กหญิง พิไลวรรณ สุธรรมชัย
128 20127 เด็กหญิง สุทิตตา กันกระจ่าง
129 20115 เด็กหญิง ธีริศราวดี ศรีเมือง
130 20126 เด็กหญิง จณิสตา ธีรสถาพร
131 20525 เด็กหญิง ภูริตา บาลมงคล
132 20220 เด็กหญิง ฤทัยชนก เกิดมี
133 20406 เด็กหญิง ณัฐวรรณ พฤกษไพบูลย์วงศ์
134 20301 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุษกร
135 20120 เด็กหญิง ณัฐรดา จูพัฒนกุล
136 20225 เด็กหญิง กัลยกร ทับจันทร์
137 20514 เด็กหญิง ปันปรีดา เชื้อวงษ์
138 20227 เด็กหญิง พรรณรพี วิวัฒนกุลกิจ
139 20121 เด็กหญิง นันทพร อาทิตย์
140 20304 เด็กหญิง มาศวิจิตร ธันยากรวรกุล
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