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ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/ห้องเรียน พสวท.(สบทบ)/ห้องเรียนพหุภาษา) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)/ห้องเรียนพหุภาษา) ประจําปี
การศึกษา 2562 โดยรับสมัครในวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 และสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 
2562 ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ นั้น 
 

  บัดนี้ โรงเรียนนครสวรรค์ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  
และให้นักเรียนทีมี่รายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.  
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อรับเอกสารรายละเอียดประกอบการมอบตัว หากนักเรียนไม่มา 
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดถือว่า “สละสิทธิ์” ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)/ห้องเรียนพหุภาษา)ของโรงเรียนนครสวรรค์ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   13  มีนาคม พ.ศ. 2562 

      
            (นายพันศักดิ์  ศรีทอง)  
                                                              ผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)/ห้องเรียนพหุภาษา) ปีการศึกษา 2562 

ประกาศ ณ วันที่  13  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ตัวจริง) 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
40009 นาย รตนชนน ทองดี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40060 เด็กหญิง ศรีสตรี ด้นประดิษฐ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40073 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศิริวังไชย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40081 นางสาว สโรชา ราชเขียว ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40085 เด็กหญิง โชติกา เหมพิจิตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40148 นางสาว อัยลดา นันทพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40158 นางสาว ธัญญเรศ เขียนสอาด ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40159 นางสาว พิมพ์ลภัส อัมพรดิษฐ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40198 นางสาว วรรณวิสา ประสิทธิ์เขตกิจ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40209 นางสาว ชนัญธิดา เขาแก้ว ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40235 นางสาว สุกัญญา บุญเรือง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40237 นาย ธภัทร ปภากรเกตุรัตน์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40242 นาย ทีฆโชติ นิลเพชร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40259 นางสาว วริศรา ทาจําปา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40275 เด็กหญิง ชนัญชิดา นุชมา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40280 นางสาว นีย์ระนุช อินทรประสาท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40282 เด็กชาย ปัณณ์ อธิคมานนท์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40283 นางสาว ณิชาพัชร์ มีแก้วแกม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40309 นาย ถิโรดม แสงสว่าง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40315 นาย ก้องกวิน ทังสุพานิช ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40319 นางสาว อาชาณีย์ ทองมาก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40320 นางสาว ปุณยนุช ใจชอบงาม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40327 นางสาว ศรัลรัตน์ เหง่าทอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40421 เด็กหญิง ศิรภัสสร แสนศิริ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40436 นาย สุเมศ มั่นวงษ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40477 นางสาว อาทิตยา เที่ยงอารมย์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40478 นาย พชระ ทัศนีย์ประภากร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40508 นางสาว บัณฑิตา สุนันท์ชัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40509 นางสาว แพรวา หว่างตระกูล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
40572 นางสาว ณัฐณิชา สุวรรณคีรี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
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โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ตัวส ารอง) 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวส ารอง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
40278 นาย ศุภกิตติ์ ในผลดี สํารองคนท่ี 1  
40304 นางสาว สิริประภา แป้นแก้ว สํารองคนท่ี 2  
40310 นาย นภนนท์ นอขุนทด สํารองคนท่ี 3  
40037 นาย ชนกานต์ สุทธิมาศ สํารองคนท่ี 4  
40057 นางสาว ณัฐธยาน์ ผะอบทิพย์ สํารองคนท่ี 5  
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ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)/ห้องเรียนพหุภาษา) ปีการศึกษา 2562 

ประกาศ ณ วันที่  13  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 

โครงการห้องเรียน พสวท. สมทบ (ตัวจริง) 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
40002 เด็กหญิง จิดาภา พรมวรรณ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40004 นางสาว มนญพร สินจีน ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40006 นางสาว จิราพร พากเพียร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40015 นางสาว สุลักษณา จันทาสี ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40017 เด็กหญิง จิรัชญา สุขอร่าม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40018 นางสาว ญาณิกา จินตะนา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40019 นางสาว ณัฏฐ์ชวัล จิตรสมฤทัยกุล ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40024 นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์กมลาไสย ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40026 นาย ทราทิตย์ ศรีอินทร์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40038 นางสาว บัณฑิตา ทองสีอ่อน ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40042 เด็กหญิง กชพรรณ เครือวัง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40046 เด็กหญิง กัญญพัชร กวยรักษา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40048 นาย ธนบดี ศรีสิทธิ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40049 นาย ณฐนันท ์ ปานจิ๋ว ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40055 เด็กชาย ศิวกร  ่กล่ําสามเรือน ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40056 นางสาว ศุภิสรา เหงาจิ้น ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40058 นาย พงศภัค พิทักษ์ทิม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40066 นางสาว แพรวา ขันทอง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40068 นางสาว ลักษณารีย์ มีนาภา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40069 นางสาว อภิสรา วิจิตรญาณพล ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40082 นาย กิตติภณ ตรงตระกูล ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40083 นาย เก่งสุข วารินสะอาด ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40086 นาย ณัฏฐ์ หมายชมภู ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40087 นาย ธรานุวัฒน ์ ปราโมช ณ อยุธยา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40089 นางสาว จีรวรรณ จิตต์ประสงค์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40092 นาย ปิยวุฒิ บุญเจริญ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40095 นาย พบธรรม ปานเจริญ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40108 นาย ศุภโชด เลิศล้ํา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40110 เด็กชาย อดิศร สันเจริญ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40119 นางสาว พัฒนวรรณ อัคคนีเสริมแสง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40121 นางสาว รัตติกาล เดชะปิยะมิตร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40127 นาย อิทธิชัย กลิ่นสังข์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
40130 นาย ยศวัฒน์ สุขินี ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40138 นางสาว เพชรลดา รัตนใหม่ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40141 เด็กชาย วีรพัฒน์ ทัตเศษ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40143 นางสาว กัญญาณัฐ ศิริพัฒนาพงษ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40161 นางสาว ภัทรพล ทองลอย ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40167 นาย จักริน ทิจะยัง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40168 นาย ตฤณวรรธก์ ใหญ่ยิ่ง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40169 นาย ศุภณัฐ ภูริปัญญาคุณ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40170 นางสาว วาสิริ ไหววิจิตร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40174 นางสาว เกวลิน สุขสมบูรณ์วงศ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40178 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ บงบุตร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40182 นาย ภูริพัต ทองหาญ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40188 นาย พงศภัค เมืองคํา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40189 นาย ภาณุเดช เสือเผือก ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40193 นาย ราชิต วิมลวัชรกร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40194 นาย พุฒิพงศ์ กุนาง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40197 นางสาว นันท์นภัส ศรีศักดา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40200 นางสาว ภควดี เกตุแค ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40201 นางสาว เอ้ือการย์ ชิดทอง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40203 นาย วิศรุต มีพรสวรรค์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40205 นางสาว กัญญาพัชร บุญสิงห์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40210 นางสาว กันทลัส นิทัศน์สันติคุณ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40211 นางสาว สุชานันท์ อุ่นตาล ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40212 นางสาว ชัชฎาภรณ ์ กระจา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40216 นาย ภูมิรพี ศิริโสม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40218 นางสาว ชนิกานต์ อังอรรถสัตย์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40224 นางสาว ปัณฑารีย์ โพธิ์อ่อง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40228 นาย ภูริ พวงรํา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40229 นาย รดิศ มิ่งมิตรมี ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40230 นาย พงศธร เพ็ญจันทร์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40231 นาย วิศาล กิตติสาเรศ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40232 นาย เฉลิมชัย นิชี ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40236 นางสาว พิชามญชุ์ เกิดทอง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40243 นางสาว พรปวีณ์ ปัญจมณี ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40248 นางสาว มณฑานาถ เอ้ืออําไพ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40250 นาย เจษฎากร กางกร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40251 เด็กหญิง พัฑฒิดา แนบบุญ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40252 นาย ชลสิทธิ ์ ตีระศิริพงษ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40253 นางสาว สรุชา ยมสาร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
40255 นาย ปัณฑากร ผายวัฒน์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40266 นาย ปวริศ ศรฤทธิ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40269 นางสาว พิมพ์พิดา อินทร์เพ็ญ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40273 นาย นราวิชญ์ บรุณพันธ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40285 นางสาว ชนิตรา พันธุ์วิทยากูล ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40286 นาย กัญจน์ สุวรรณคช ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40293 นางสาว ญาสุมินทร์ เทพสิงห์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40295 นาย กษิภูมิ ดาวงาม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40297 นาย อภิวิชญ์ บุญฤทธิ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40298 นาย ชวัลวิทย ์ ผาสุข ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40299 นางสาว ภัทราพร แสงเงิน ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40301 นาย พัทธดนย์ เกษวิริยะการ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40313 นางสาว สิริยากร นิรัญศิลป์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40318 นาย จิรวัฒน ์ เหล่าเมือง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40322 นางสาว เกศกัญญา โพธิ์สฤษดิ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40336 นาย เขตโสภณ ตั้งเจริญภักดี ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40340 นางสาว ปณาลี สวนจันทร์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40341 นาย พิทวัส สุประดิษฐอาภรณ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40347 นางสาว นันทิศา สุขเกษม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40349 นางสาว ธนวรรณ เชี่ยวธัญญกิจ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40350 นางสาว สุวพร นาเอก ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40352 นางสาว ลภัสรดา ดวงตาทิพย์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40354 นาย อัครชา สุทธิหล่อ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40357 นาย ณภัทร เร่งแสวง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40358 นางสาว ภัคจิรา อุฬารรักษ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40359 เด็กหญิง พัชรินทร์ พิศสกุณา ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40370 นาย กฤษณ์พสิษฐ์ แก้ววิเชียร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40373 นาย ณกรณ์ ตั้งประภาพร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40374 นางสาว สมิตานัน พันธุ์วิทยากูล ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40375 นาย กันตพงศ์ จันทร์สว่าง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40377 นางสาว นาลิสา แซ่เตีย ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40380 นางสาว สุวิชญา จิตตรีพรต ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40381 นางสาว ทัศนันท์ นิลเศษ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40383 นางสาว พรรณพนัช นิลสนธ ิ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40384 นางสาว ธนภรณ์ จันทรวรชาต ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40388 นางสาว กมลวรรณ ธารารัตนสุวรรณ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40391 นางสาว กานต์ธิรา แก่นเพิ่ม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40399 นาย เจษฎา กิจธนทรัพย์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40404 นาย กิตติวินท์ พรรณเชษฐ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
40406 นาย ศรัณ โชคลาภานันต์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40409 นาย สุกฤต สวรรค์คณากร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40412 นางสาว วชิราพร แรงกสิกร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40419 นางสาว ภัทรภรณ์ ดอนมืด ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40425 นาย จิรกฤต เลิศสถิตย์วงศ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40444 นางสาว ชานิศา ประสาทสิทธิ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40455 นางสาว อภิชา อินทรพรหม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40463 นางสาว กานติมา วงษ์วิชาวัฒฯษ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40479 นาย พงษ์พีพัฒน์ ทาโยธี ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40482 นาย จตุรภัทร์ จันทร์บัว ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40488 นาย ธัญกร บัวอ่อน ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40495 นาย พีรามิล สุธีรชูเกียรติ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40510 นางสาว ดารากร โพธิ์เนียร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40513 นางสาว ธนวรรณ เจริญธรรม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40516 นาย สุรัตน์ เรืองชัยเสรีพงษ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40517 นางสาว อมรา แพทอง ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40521 นาย ชยพล จีนอ้อย ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40527 นางสาว พิชญา จิตตุรงค์อาภรณ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40529 นางสาว นัทมน สนิทผล ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40531 นาย ธราธร โอชารส ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40536 เด็กชาย พชร เก่งเขตกรณ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40537 นาย กรวิชญ์ พิบูรณ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40538 เด็กหญิง พิมพ์ชนก หมื่นหาญชุมพล ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40545 นาย กรวีร์ วัฒนายุ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40550 นางสาว อชิรญา คําวิเศษ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40551 นางสาว แพรวพรรณ มั่นอาจ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40552 นางสาว ชุติกาญจน์ กิตติอาภรณ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40553 นางสาว สุวิชญา มั่งงาม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40554 นางสาว ชัญญาภัค สุนทรนิพัทธ์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40557 นาย ณัฐพงษ์ ปานอินทร์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40559 นางสาว ปวรวรรณ สนิทดํารงค์ ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40562 นางสาว ณิชกมล ใจโอบอ้อม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40564 นางสาว อันธิกา อ่ิมเต็ม ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
40568 นาย อภิชา ศรีบุศกร ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)  
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โครงการห้องเรียน พสวท. สมทบ (ตัวส ารอง) 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวส ารอง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
40078 นาย ธนาภัทร บุญรักษา สํารอง คนที่ 1  
40307 นางสาว ณัฐกุลธิดา ตั้งประเสริฐ สํารอง คนที่ 2  
40544 เด็กหญิง ฤาภาวดี ฤกษ์เย็น สํารอง คนที่ 3  
40016 นางสาว วิภานันท์ ปีพูน สํารอง คนที่ 4  
40123 นาย ธัญยธรณ์ วรากรศิริโรจน์ สํารอง คนที่ 5  
40343 นาย กันตพิชญ์ บํารุงศรี สํารอง คนที่ 6  
40563 เด็กหญิง กัญชพร อู๋สูงเนิน สํารอง คนที่ 7  
40187 นางสาว นัชชา พุคยาภรณ์ สํารอง คนที่ 8  
40102 นางสาว ชญาดา อนรรฆนนท์ สํารอง คนที่ 9  
40241 เด็กหญิง ณัฏฐกัญญา อ่อนสด สํารอง คนที่ 10  
40330 นาย นัชกร ศิริสุขพิมล สํารอง คนที่ 11  
40227 นางสาว ภูริชญา สงค์จันทร์ สํารอง คนที่ 12  
40045 เด็กชาย จิรวัฒน ์ แพรพฤติภัทร สํารอง คนที่ 13  
40389 นางสาว สุธาสิน ี วรภากรณ์ สํารอง คนที่ 14  
40462 นางสาว สุธีรา ชื่นโพธิ์ใช ้ สํารอง คนที่ 15  
40233 นาย อิทธิพล แซ่เล้า สํารอง คนที่ 16  
40405 นาย พนธกร กรพิทักษ์ สํารอง คนที่ 17  
40390 นาย ศศิกิจจ์ แก้วสุขศรี สํารอง คนที่ 18  
40355 นางสาว ศิรภัสสร พัสสร สํารอง คนที่ 19  
40240 เด็กหญิง สิริกมล ใจแสน สํารอง คนที่ 20  
40032 นางสาว ณิชาดา ปานทรัพย์ สํารอง คนที่ 21  
40163 นางสาว ณิรชา เนียมหอม สํารอง คนที่ 22  
40481 นางสาว อารียา โพธิ์ทอง สํารอง คนที่ 23  
40272 นาย ปวีร์ ผู้ภักด ี สํารอง คนที่ 24  
40573 นาย ภูริ พรมสุ่น สํารอง คนที่ 25  
40157 นางสาว วิชนาถ ลุนอุบล สํารอง คนที่ 26  
40116 นางสาว ทักษพร จูงาม สํารอง คนที่ 27  
40022 นาย นิติธร กําลังมาก สํารอง คนที่ 28  
40535 นางสาว ฐิติวรดา คําเจริญ สํารอง คนที่ 29  
40122 เด็กหญิง น้ําฟ้า ศรกิจ สํารอง คนที่ 30  
40448 นาย สุประวีณ์ ประเสริฐโสภณ สํารอง คนที่ 31  
40351 นาย ปฏิพัทธ์ คําโต สํารอง คนที่ 32  
40023 นางสาว วิรัลพัชร ปั้นสุรินทร์ สํารอง คนที่ 33  
40133 นางสาว ชลธิชา สํานักโนน สํารอง คนที่ 34  
40270 นางสาว สุทิตตา บัวสิน สํารอง คนที่ 35  
40106 นางสาว ดลธิยา ผานาค สํารอง คนที่ 36  
40302 นาย ศุภกร ถาวรกิตติภาส สํารอง คนที่ 37  
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวส ารอง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
40013 นางสาว ณัฏฐณิชา สุขอร่าม สํารอง คนที่ 38  
40392 นางสาว ภูษณิศา ทองหาญ สํารอง คนที่ 39  
40342 นางสาว ศศิวิมล เทียนทอง สํารอง คนที่ 40  
40292 นาย ธรรมรัตน หัสคุณ สํารอง คนที่ 41  
40195 นางสาว พิชชาภา ไชยแก้ว สํารอง คนที่ 42  
40221 นาย นฤสรน์ ไวสาริกรรม สํารอง คนที่ 43  
40149 นาย โมกขธรรม รัตนบัณฑิตสกุล สํารอง คนที่ 44  
40011 นางสาว ชนัญญา แตงขุด สํารอง คนที่ 45  
40464 นางสาว จิรัชญา โมราสุข สํารอง คนที่ 46  
40012 นางสาว กรกมล กูกขุนทด สํารอง คนที่ 47  
40214 นางสาว ปัณฑิตา กมขุนทด สํารอง คนที่ 48  
40107 นางสาว วีรภัทร สุขจิตรสกุลชัย สํารอง คนที่ 49  
40387 นางสาว ธนิตานันท์ แจ่มสว่าง สํารอง คนที่ 50  
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ภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/ห้องเรียน พสวท.(สมทบ)/ห้องเรียนพหุภาษา) ปีการศึกษา 2562 

ประกาศ ณ วันที่  13  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 

โครงการห้องเรียนพหุภาษา (MP) (ตัวจริง) 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
44002 นาย กลทีป์ มโนธรรมกิจ ห้องเรียนพหุภาษา  
44003 นาย ธนาเดช บุญมีรอด ห้องเรียนพหุภาษา  
44004 นางสาว เบญญาภา โคจรนา ห้องเรียนพหุภาษา  
44005 นาย นราภัทร สันติภาพจันทรา ห้องเรียนพหุภาษา  
44006 นางสาว ศิวัชญา โพธิ์อรุณ ห้องเรียนพหุภาษา  
44007 นางสาว ณิชา ตุงคะ ห้องเรียนพหุภาษา  
44008 เด็กชาย ภูมิรพี เข็มเลิศ ห้องเรียนพหุภาษา  
44009 นางสาว วิชญาพร ทองสีอ่อน ห้องเรียนพหุภาษา  
44010 นางสาว กมลชนก เทียนเจริญ ห้องเรียนพหุภาษา  
44011 นางสาว พนัชกร สวนอาษา ห้องเรียนพหุภาษา  
44012 นาย กันณพงศ์ โชติสุวรรณรัตน ์ ห้องเรียนพหุภาษา  
44015 นางสาว พรพิชชา วิจิตรสาร ห้องเรียนพหุภาษา  
44016 นางสาว พรนภา ชูพินิจ ห้องเรียนพหุภาษา  
44017 นาย กษิดิศ แก้วจอน ห้องเรียนพหุภาษา  
44018 นางสาว ศลิษา ติยสถาพร ห้องเรียนพหุภาษา  
44020 นาย ภูเบศ ปอพานิชกรณ์ ห้องเรียนพหุภาษา  
44021 นางสาว ลาลิตา เฮนทิช ห้องเรียนพหุภาษา  
44022 นางสาว ณิชนันท ์ อ่องยิ้ม ห้องเรียนพหุภาษา  
44023 นาย ปรวัฒน์ เสียงเสนาะ ห้องเรียนพหุภาษา  
44024 นาย พัทธพงศ์ วัฒนพฤกษชาติ ห้องเรียนพหุภาษา  
44025 นางสาว นิราภร แตงน้อย ห้องเรียนพหุภาษา  
44026 นางสาว พลอยรพี พิพิธกุล ห้องเรียนพหุภาษา  
44027 นางสาว ซูซาน นีลเซ่บ ห้องเรียนพหุภาษา  
44028 นางสาว นันท์นภัส น้อยแก้ว ห้องเรียนพหุภาษา  
44030 นาย ณัฐดนัยพล ชัยผัน ห้องเรียนพหุภาษา  
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โครงการห้องเรียนพหุภาษา (MP) (ตัวส ารอง) 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวส ารอง) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
44014 นางสาว อติกานต์ พลตรี สํารองคนท่ี 1  
44001 นางสาว วราภรณ์ เที่ยงทํา สํารองคนท่ี 2  
44029 นางสาว ทิตยา กิตติกุล สํารองคนท่ี 3  
44013 นางสาว กนกพิชญ์ สวรรค์ตรานนท์ สํารองคนท่ี 4  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้  
(ตัวจริงและตัวสํารอง) 

มารายงานตวัในวันที่ 14 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00-16.30 น.  

ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์  
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลา 

ที่กําหนดถือว่า  
“สละสิทธิ์การเป็นนักเรียน 

โรงเรียนนครสวรรค ์
โครงการห้องเรียนพิเศษฯ” 

*** 

 

 


