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ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครในวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 
2562 และสอบคัดเลือกในวันที่  9 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ นั้น 
 

  บัดนี้ โรงเรียนนครสวรรค์ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  
และให้นักเรียนทีมี่รายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.  
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อรับเอกสารรายละเอียดประกอบการมอบตัว หากนักเรียนไม่มา 
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่า “สละสิทธิ์” ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) ของโรงเรียนนครสวรรค์ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   12  มีนาคม พ.ศ. 2562 

      
            (นายพันศักดิ์  ศรีทอง)  
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกาศ ณ วันที่  12  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 

 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) หมายเหตุ 

10002 เด็กชาย ภูมิรพี เลี้ยงประยูร  
10008 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขาวแดง  
10013 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ บุญแท้  
10014 เด็กหญิง มนรดา ผลประเสริฐศรี  
10019 เด็กหญิง ณิชาพัฒน์ โชคเกียรติสกุล  
10023 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีคชไกร  
10026 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ฤกษ์อัตการ  
10027 เด็กหญิง ปกิตตา พิทักษ์ทิม  
10037 เด็กหญิง กชธิชา ศิริเมือง  
10051 เด็กหญิง วริศรา พูลเขตกิจ  
10058 เด็กชาย อาชัญ หน่อศิริ  
10059 เด็กหญิง อัญชลิกา องค์วิศิษฐ์  
10062 เด็กหญิง อชิรญา ยอดสงค์  
10064 เด็กหญิง ณภัทรสร น้ าค า  
10067 เด็กหญิง นันท์นภัส จินเขตร์กิจ  
10074 เด็กหญิง วิมพ์วิภา พ่วงพลับ  
10075 เด็กหญิง ปพิชญา เครือบคนโท  
10076 เด็กชาย ธนโชต ิ กฤตังกูร  
10082 เด็กชาย หิรัญณภาคย์ รุทธศิริ  
10088 เด็กชาย พรรษกร จ้อยโทน  
10091 เด็กหญิง วิธรีนันท์ ชาญธัญกร  
10093 เด็กหญิง อรภชา จิตสุทธิภากร  
10094 เด็กหญิง พาขวัญ อ้วนสอาด  
10102 เด็กชาย นพัตธร เหล่าทวีสุข  
10107 เด็กชาย ภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร  
10112 เด็กหญิง กุญช์ชญา ปรีชาญาณ  
10115 เด็กชาย ทองด้วง แถวสุวรรณ  
10117 เด็กชาย ณภัทร ทองทรงกฤษณ์  
10119 เด็กหญิง พลอยนภัส แสงประสิทธิ์  
10125 เด็กหญิง พชรพรรณ ติณะมาศ  
10129 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ชารี  
10130 เด็กหญิง อภิชญาฎา กุลานุวัตร  
10132 เด็กชาย พาณิช อินต๊ะรัตน์  
10142 เด็กหญิง ธัญชนก ภากรธรรม  
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) หมายเหตุ 
10152 เด็กชาย อรรจกร วงษ์อนันต์  
10154 เด็กหญิง นันท์นภัส เฟ่ืองจันทร์  
10160 เด็กชาย อุกฤษฏ์ ลุณพัฒน์  
10172 เด็กชาย ชลันธร แย้มจันทร์ฉาย  
10194 เด็กชาย อนันญารัตน์ หริรักษ์  
10198 เด็กชาย ญาณกิตต์ สุดสวาท  
10201 เด็กหญิง กุลิสรา จตุรทิศ  
10203 เด็กชาย ตรีทเศศ อ่ าทุ่งพงศ์  
10224 เด็กหญิง พิชชาภา เพ่ิมกสิกรรม  
10226 เด็กชาย ภูริณัฐ บุญญาชัย  
10232 เด็กหญิง ณวศิณี ผิวผ่อง  
10240 เด็กหญิง ณิชาภัทร สันติภาพจันทรา  
10245 เด็กชาย คุณานนท์ ดิษฐหร่าย  
10251 เด็กชาย รพีภัทร บรรณคร  
10253 เด็กหญิง ชนิกานต์ จันทร์เผิบ  
10262 เด็กชาย ริโกแบร์ทน้องไทย ยังมาก  
10264 เด็กหญิง ชวนินทร์ คงไทย  
10268 เด็กหญิง ปณัฐสญา บัวลอย  
10272 เด็กหญิง ดุจสายชีวิน เทศสมบูรณ์  
10284 เด็กหญิง นันท์นภัส เหมือนฤทธิ์  
10287 เด็กชาย สุวีร ์ รัตนสิมานนท์  
10296 เด็กชาย ชัชชพล โพธิ์งาม  
10297 เด็กชาย จักรภพ ดิเรกวุฒิกุล  
10328 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา จิตรภักด ี  
10330 เด็กชาย กอบุญ ลิ้มประสงค์  
10351 เด็กหญิง กัญจน์ณภา พูลถม  
10359 เด็กหญิง ภัคนันท ์ เขียวก าจัด  
10369 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ม่วงสุวรรณ์  
10376 เด็กหญิง ธีวรา นาคอริยกุล  
10385 เด็กชาย ปุณณวิชศ์ ทรัพย์เกิดผล  
10386 เด็กหญิง จิดาภา จิตรภักด ี  
10389 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ถาวรนิวัตน์สกุล  
10402 เด็กหญิง พิจักขณา โพธิ์หล า  
10403 เด็กหญิง รวิสรา สงเคราะห์  
10410 เด็กชาย กันตพงศ์ จันทร์แจ้ง  
10411 เด็กหญิง ณภัทร อุปนุตร์  
10412 เด็กชาย พงศกรณ์ กลั่นกสิกรรม  
10418 เด็กหญิง เมธาวี คงทน  
10428 เด็กชาย ภคินทร ์ ศรีเรืองพันธ์  
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) หมายเหตุ 
10429 เด็กหญิง ธรณ์ธันย์ ดิถีทวีศักดิ์  
10435 เด็กหญิง พิมพ์นภัส มีมุสิทธิ์  
10438 เด็กชาย ศิรวิชญ์ สันตติทรัพย์  
10446 เด็กชาย พงศพัศ กลั่นกสิกรรม  
10448 เด็กชาย บวรนันท์ อ้ือศรีวงศ์  
10451 เด็กหญิง ปฐมพร สุริยกานต ์  
10452 เด็กชาย กฤตชัย กาญจนาวาณิช  
10453 เด็กชาย กิตติเดช บุญผล  
10463 เด็กชาย วรนน จุธากรณ์  
10467 เด็กหญิง อิสริยา วัฒนวรวิทย ์  
10476 เด็กหญิง ไอรดา หมอนทอง  
10490 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ภัทรีย์พีรากร  
10492 เด็กหญิง กัลยาณิน เกตุสน  
10514 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ต่ายน้อย  
10517 เด็กหญิง ภัทรลภา อัครกุลเดโช  
10534 เด็กหญิง พิมพ์พิศา อุดมทาค า  
10535 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ทิมบุตร  
10536 เด็กหญิง ชมพูนุท เหลืองวิชชเจริญ  
10549 เด็กชาย ฐานพัฒน์ นฤชาติวรพันธ์  
10559 เด็กชาย อิศเรศ วัฒนวรวิทย ์  
10563 เด็กชาย ธีร์ธวัช วงศ์เกดไชยกิจ  
10576 เด็กชาย พูพิพัตร เสถียรพัฒนากูล  
10579 เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีทิพย์  
10584 เด็กหญิง นัญท์ณภัส ชิโนเรสโยธิน  
10602 เด็กชาย รักการ ชูเจริญชัยกิจ  
10606 เด็กหญิง วิชชุพรรณ ระลึกมูล  
10608 เด็กหญิง นภัสรพี ธีรตา  
10609 เด็กชาย ธนภัสสร ์ มูลแก้ว  
10611 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทองมั่น  
10625 เด็กหญิง วราลี รักจิตร  
10631 เด็กชาย พิริยกร ศุภกิจเจริญ  
10633 เด็กหญิง เณศรา พงษ์ประเสริฐ  
10649 เด็กชาย ธาวิน ศิริสมบูรณวุฒิ  
10659 เด็กชาย ชัยชนินทร์ อุสุภะ  
10681 เด็กชาย ชนกันต์ มีเสือทอง  
10683 เด็กหญิง สุรางคนา แหวนแก้ว  
10684 เด็กหญิง รุจรดา เลาสุขศรี  
10685 เด็กชาย ปฏิภาณ หมวกแก้ว  
10688 เด็กชาย วส ุ ศรีจักร์  
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) หมายเหตุ 
10694 เด็กหญิง ธันชนก ผิวหอม  
10698 เด็กชาย เปรม ณรงค์ตะณุพล  
10704 เด็กหญิง พิชญา แช่มสอาด  
10715 เด็กหญิง ลักษิกา ม่วงศรีเมืองดี  
10750 เด็กชาย ณฐนนท ์ เขียวอ่อน  
10762 เด็กชาย คชาธิป ช้างวิไล  
10777 เด็กชาย ฐิติพันธ์ นันท์พงศ์  
10797 เด็กชาย พงศพัศ ภักด ี  
10804 เด็กหญิง จิรัตน์ประภา โสรถาวร  
10824 เด็กชาย เชาว์วัฒน ์ พันธ์พรหม  
10825 เด็กชาย สรวิศ จรรยาขันติกุล  
10830 เด็กชาย สุวิจักขณ์ สิทธิอัครานนท์  
10841 เด็กชาย ตาณ เรือนไทย  
10850 เด็กชาย ศุภกร วงษ์กุหลาบ  
10862 เด็กชาย นาถวัฒน์ พุ่มประดับ  
10869 เด็กหญิง กัญญาพัชร ฉิมปาน  
10877 เด็กชาย ชนพัฒน์ บ่ายเที่ยง  
10883 เด็กชาย กฤษฎา ทองค าอ้น  
10884 เด็กชาย ศิวกร กฤษธ ารงบุญ  
10885 เด็กหญิง ชนนิกานต์ มานิต  
10907 เด็กหญิง ณิชาภัทร แคล้วโยธา  
10910 เด็กหญิง กชมน ทองธรรมชาติ  
10912 เด็กชาย ศุภกฤต บรุณพันธ์  
10913 เด็กหญิง อรัชญา เกตุป่ากะพ้ี  
10935 เด็กหญิง พาฬ์ขวัญ ภู่สวรรค ์  
10941 เด็กชาย ปกรณ์ นิ่มตรง  
10943 เด็กชาย ธนภัทร อัศวรัตน์  
10951 เด็กชาย พีรบูรณ์ เคียงธนสมบัติ  
10953 เด็กชาย ภูวภัทร พลพวก  
10957 เด็กชาย ปัณณธร บัวมหะกุล  
10958 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อ้ึงจุติวงศ์  
10963 เด็กหญิง ชาคริยา ไตรตานนท์  
10964 เด็กหญิง ณภัทรชญา ฤทธิ์เต็ม  
10965 เด็กชาย ภคนนท ์ คลังพหล  
10967 เด็กหญิง ธันยพัฒน์ ศรประสิทธิ์  
10968 เด็กชาย จักริน โมแรน  
10971 เด็กหญิง ปุณิกา แย้มสังข์  
10972 เด็กหญิง พิรดา วิษณุมหิมาชัย  
10981 เด็กชาย ชนนท์ เมืองอุดม  
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวจริง) หมายเหตุ 
10982 เด็กหญิง พรปวีณ์ นมะหุต  
10983 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ หมีแสวง  
10985 เด็กชาย ยุคล บัวเทศ  
10989 เด็กหญิง ชญาภา อภิญญาวาท  
10991 เด็กหญิง นันท์นภัส เสาวภาคย์ภูษิต  
10995 เด็กหญิง รินทร์ดารัตน์ เนียมณรงค์  
10996 เด็กชาย ภชา รุ่งเรืองธนารักษ์  
11016 เด็กชาย ไทธัญญ์ ถึงสุข  
11017 เด็กชาย นัธทวัฒน์ สิงห์ธนสาร  
11019 เด็กชาย ภูดิท ศรีวงศ์  
11020 เด็กชาย ณภัทร วีระวัฒน์  
11021 เด็กหญิง ปริณาภา วิชัยโย  
11025 เด็กหญิง ชัญญา ช านาญโลหะวานิช  
11026 เด็กหญิง พราว จันทร์ศัพท์  
11027 เด็กหญิง ฉวีวรรณ วารีรุทธเขต  
11028 เด็กหญิง ธนพร วงศ์ธนะพิบูลย์  
11033 เด็กชาย จิณณ์ เถื่อนถ้ า  
11034 เด็กหญิง ณัชชา เวชปรีชา  
11053 เด็กชาย พชรพล ลิ้มไพบูลย์  
11056 เด็กชาย สิทธิภา สัตยะเลขา  
11057 เด็กหญิง ณิชกานต์ จันทรังสีวรกุล  
11076 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สิงห์หา  
11094 เด็กชาย ณพล นามธนาสิทธิ์  
11095 เด็กชาย กิตติภนต์ ยืนหยัดชัย  
11142 เด็กหญิง นริยา ดีจักรวาล  
11143 เด็กหญิง กาญจน์ชนิตา วงศ์วิทยานันท์  
11144 เด็กหญิง ธีรกานต์ เตชาติวัฒน์  
11181 เด็กชาย ขัตติยะ สามล  
11239 เด็กชาย ธนดล เทียนสันต์  
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ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกาศ ณ วันที่  12  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 

 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล(ตัวส ารอง) ล าดับที่ หมายเหตุ 

10053 เด็กชาย นวพล ดวงศรี ส ารองล าดับที่ 1  
10176 เด็กชาย ปกรณ์ สังสิทธยากร ส ารองล าดับที่ 2  
10539 เด็กชาย ภัทรดนัย หล้าไทยสง ส ารองล าดับที่ 3  
10015 เด็กหญิง สิรภัทร ธนกิจวรบูลย์ ส ารองล าดับที่ 4  
10557 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ค าโย ส ารองล าดับที่ 5  
10221 เด็กหญิง ฐานะดี ลายภูษา ส ารองล าดับที่ 6  
10420 เด็กหญิง อัญมณี ผะอบเหล็ก ส ารองล าดับที่ 7  
10042 เด็กชาย ปัญญา กลิ่นเกิด ส ารองล าดับที่ 8  
10986 เด็กหญิง อัญพัชญ์ สิทธิธนาสุทธิ ์ ส ารองล าดับที่ 9  
10227 เด็กชาย เตชินที นิพิฐคุณา ส ารองล าดับที่ 10  
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ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้  
(ตัวจริงและตัวส ารอง) 

มารายงานตวัในวันที่ 13 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00-16.30 น.  

ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์  
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลา 

ที่ก าหนดถือว่า  
“สละสิทธิ์การเป็นนักเรียน 

โรงเรียนนครสวรรค ์
โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก” 

*** 

 

 


