
เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49189 เด็กชาย จิณณ์ เถื่อนถ้ า
2 49190 เด็กชาย ณภทัร ทองทรงกฤษณ์
3 49191 เด็กชาย ตรีทเศศ อ่ าทุ่งพงศ์
4 49192 เด็กชาย ไทธัญญ์ ถึงสุข
5 49193 เด็กชาย ธนโชติ กฤตังกูร
6 49194 เด็กชาย ธนภทัร อัศวรัตน์
7 49195 เด็กชาย ธาวิน ศิริสมบรูณวุฒิ
8 49196 เด็กชาย นธัทวัฒน์ สิงหธ์นสาร
9 49197 เด็กชาย ปณัณวิชญ์ อึ้งจุติวงศ์
10 49198 เด็กชาย ปณุณวิชศ์ ทรัพย์เกิดผล
11 49199 เด็กชาย เปรม ณรงค์ตะณุพล
12 49200 เด็กชาย ภมีพงษ์ เล้ียงประยูร
13 49201 เด็กชาย รพีภทัร บรรณคร
14 49202 เด็กชาย วรนน จุธากรณ์
15 49203 เด็กชาย ศิวกร กฤษธ ารงบญุ
16 49204 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สิงหห์า
17 49205 เด็กชาย สุวีร์ รัตนสิมานนท์
18 49206 เด็กชาย อนนัญารัตน์ หริรักษ์
19 49207 เด็กชาย อาชัญ หนอ่ศิริ
20 49208 เด็กหญิง กุญช์ชญา ปรีชาญาณ
21 49209 เด็กหญิง ฉวีวรรณ วารีรุทธเขต
22 49210 เด็กหญิง ชญาภา อภญิญาวาท
23 49211 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ฤกษ์อัตการ
24 49212 เด็กหญิง ณัชชา เวชปรีชา
25 49213 เด็กหญิง ณิชาภทัร แคล้วโยธา
26 49214 เด็กหญิง ธนพร วงศ์ชนะพิบลูย์
27 49215 เด็กหญิง ธีรกานต์ เตชาติวัฒน์
28 49216 เด็กหญิง นวิยา ดีจักรวาล
29 49217 เด็กหญิง ปพิชญา เครือบคนโท
30 49218 เด็กหญิง ปณิุกา แย้มสังข์
31 49219 เด็กหญิง พรปวีณ์ นมะหตุ
32 49220 เด็กหญิง พิจักขณา โพธิ์หล า
33 49221 เด็กหญิง พิรดา วิษณุมหมิาชัย
34 49222 เด็กหญิง ภคันนัท์ เขียวก าจัด
35 49223 เด็กหญิง รวิสรา สงเคราะห์
36 49224 เด็กหญิง อรภชา จิตสุทธิภากร

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/1   ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2562

รหสัวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หนว่ยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................................ห้องประจ า 831   คณะศิวาลัย(สีน้ าเงิน)

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49225 เด็กชาย กฤษฎา ทองค าอ้น
2 49226 เด็กชาย กอบญุ ล้ิมประสงค์
3 49227 เด็กชาย กิตติภนต์ ยืนหยัดชัย
4 49228 เด็กชาย เชาว์วัฒน์ พันธ์พรหม
5 49229 เด็กชาย ญาณกิตต์ สุดสวาท
6 49230 เด็กชาย ฐานพัฒน์ นฤชาติวรพันธ์
7 49231 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขาวแดง
8 49232 เด็กชาย นาถวัฒน์ พุ่มประดับ
9 49233 เด็กชาย ปณัณธร บวัมหะกุล
10 49234 เด็กชาย ปณัณวิชญ์ ม่วงสุวรรณ์
11 49235 เด็กชาย ปณัณวิชญ์ ทองมัน่
12 49236 เด็กชาย พาณิช อินต๊ะรัตน์
13 49237 เด็กชาย วสุ ศรีจักร์
14 49238 เด็กชาย ศิรวิชญ์ สันตติทรัพย์
15 49239 เด็กชาย สิทธิภา สัตยะเลขา
16 49240 เด็กชาย อิศเรศ วัฒนวรวิทย์
17 49241 เด็กชาย อุกฤษฏ์ ลุณพัฒน์
18 49242 เด็กหญิง กัญญาพัชร ฉิมปาน
19 49243 เด็กหญิง ชัญญา ช านาญโลหะวานชิ
20 49244 เด็กหญิง ณิชกานต์ จันทรังสีวรกุล
21 49245 เด็กหญิง ณิชนนัทน์ ต่ายนอ้ย
22 49246 เด็กหญิง ณิชาพัฒน์ โชคเกียรติสกุล
23 49247 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีคชไกร
24 49248 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ทิมบตุร
25 49249 เด็กหญิง ธีวรา นาคอริยกุล
26 49250 เด็กหญิง นภสัรพี ธีรตา
27 49251 เด็กหญิง ปกิตตา พิทักษ์ทิม
28 49252 เด็กหญิง พราว จันทร์ศัพท์
29 49253 เด็กหญิง พาขวัญ อ้วนสอาด
30 49254 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ภทัรีย์พีรากร
31 49255 เด็กหญิง พิมพ์พิศา อุดทาค า
32 49256 เด็กหญิง ลักษิกา ม่วงศรีเมืองดี
33 49257 เด็กหญิง วราลี รักจิตร
34 49258 เด็กหญิง วิธรีนนัท์ ชาญธัญกร
35 49259 เด็กหญิง สุรางคนา แหวนแก้ว
36 49260 เด็กหญิง อภชิญาฎา กุลานวุัตร

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/2   ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2562

รหสัวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หนว่ยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................................ห้องประจ า 832  คณะเพชราวธุ(สีชมพ)ู

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49261 เด็กชาย คชาธิป ช้างวิไล
2 49262 เด็กชาย คุณานนท์ ดิษฐหร่าย
3 49263 เด็กชาย จักรภพ ดิเรกวุฒิกุล
4 49264 เด็กชาย ชลันธร แย้มจันทร์ฉาย
5 49265 เด็กชาย ชัชชพล โพธิ์งาม
6 49266 เด็กชาย ณพล นามธนาสิทธิ์
7 49267 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ หมีแสวง
8 49268 เด็กชาย ตาณ เรือนไทย
9 49269 เด็กชาย ธนภสัสร์ มูลแก้ว
10 49270 เด็กชาย ธีร์ธวัช วงศ์เกดไชยกิจ
11 49271 เด็กชาย ปกรณ์ นิม่ตรง
12 49272 เด็กชาย พงศพัศ กล่ันกสิกรรม
13 49273 เด็กชาย พชรพล ล้ิมไพบลูย์
14 49274 เด็กชาย พรรษกร จ้อยโทน
15 49275 เด็กชาย ภคนนท์ คลังพหล
16 49276 เด็กชาย ภชา รุ่งเรืองธนารักษ์
17 49277 เด็กชาย ภมูิรพี เล้ียงประยูร
18 49278 เด็กชาย ยุคล บวัเทศ
19 49279 เด็กชาย ริโกแบร์ทน้องไทย ยังมาก
20 49280 เด็กชาย วชิรวิทย์ ชารี
21 49281 เด็กหญิง กาญจนช์นติา วงศ์วิทยานนัท์
22 49282 เด็กหญิง ชนนกิานต์ มานติ
23 49283 เด็กหญิง ชาคริยา ไตรตานนท์
24 49284 เด็กหญิง ณภทัรสร น้ าค า
25 49285 เด็กหญิง ณิชาภทัร สันติภาพจันทรา
26 49286 เด็กหญิง ดุจสายชีวิน เทศสมบรูณ์
27 49287 เด็กหญิง ธันยพัฒน์ ศรประสิทธิ์
28 49288 เด็กหญิง นญัท์ณภสั ชิโนเรสโยธิน
29 49289 เด็กหญิง นนัท์นภสั เฟื่องจันทร์
30 49290 เด็กหญิง นนัท์นภสั เหมือนฤทธิ์
31 49291 เด็กหญิง นนัท์นภสั ศรีทิพย์
32 49292 เด็กหญิง นนัท์นภสั จินเขตร์กิจ
33 49293 เด็กหญิง ปริณาภา วิชัยโย
34 49294 เด็กหญิง พลอยนภสั แสงประสิทธิ์
35 49295 เด็กหญิง วริศรา พูลเขตกิจ
36 49296 เด็กหญิง อิสริยา วัฒนวรวิทย์

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/3   ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2562

รหสัวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หนว่ยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูที่ปรึกษา...................................................................................................................................หอ้งประจ า 833  คณะพณิทพิย(์สีเลือดหม)ู

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49297 เด็กชาย ขัตติยะ สามล
2 49298 เด็กชาย จักริน โมแรน
3 49299 เด็กชาย ชัยชนนิทร์ อุสุภะ
4 49300 เด็กชาย ณฐนนท์ เขียวอ่อน
5 49301 เด็กชาย ทองด้วง แถวสุวรรณ
6 49302 เด็กชาย ธนนท์ เมืองอุดม
7 49303 เด็กชาย นพัตธร เหล่าทวีสุข
8 49304 เด็กชาย นพิิฐพนธ์ บญุแท้
9 49305 เด็กชาย ปฏภิาณ หมวกแก้ว
10 49306 เด็กชาย พงศกรณ์ กล่ันกสิกรรม
11 49307 เด็กชาย พูพิพัตร เสถียรพัฒนากูล
12 49308 เด็กชาย ภคินทร์ ศรีเรืองพันธ์
13 49309 เด็กชาย ภดิูท ศรีวงศ์
14 49310 เด็กชาย ภริูณัฐ บญุญาชัย
15 49311 เด็กชาย ภวูภทัร พลพวก
16 49312 เด็กชาย ศุภกฤต บรุณพันธ์
17 49313 เด็กชาย สุวิจักขณ์ สิทธิอัครานนท์
18 49314 เด็กชาย อรรจกร วงษ์อนนัต์
19 49315 เด็กหญิง กชมน ทองธรรมชาติ
20 49316 เด็กหญิง กัญจนณ์ภา พูลถม
21 49317 เด็กหญิง กัลยาณิน เกตุสน
22 49318 เด็กหญิง กุลิสรา จตุรทิศ
23 49319 เด็กหญิง จิดาภา จิตรภกัดี
24 49320 เด็กหญิง จิรัตนป์ระภา โสรถาวร
25 49321 เด็กหญิง ชนกิานต์ จันทร์เผิบ
26 49322 เด็กหญิง ชมพูนทุ เหลืองวิชชเจริญ
27 49323 เด็กหญิง ณวศิณี ผิวผ่อง
28 49324 เด็กหญิง ธรณ์ธันย์ ดิถีทวีศักด์ิ
29 49325 เด็กหญิง ธันชนก ผิวหอม
30 49326 เด็กหญิง นนัท์นภสั เสาวภาคย์ภษูิต
31 49327 เด็กหญิง ปฐมพร สุริยกานต์
32 49328 เด็กหญิง พาฬ์ขวัญ ภูส่วรรค์
33 49329 เด็กหญิง พิชชาภา เพิ่มกสิกรรม
34 49330 เด็กหญิง พิมพ์นภสั มีมุสิทธิ์
35 49331 เด็กหญิง รินทร์ดารัตน์ เนยีมณรงค์
36 49332 เด็กหญิง รุจรดา เลาสุขศรี

รหสัวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หนว่ยกิต ครูผู้สอน..........................................................

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/4   ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2562

คุณครูที่ปรึกษา...................................................................................................................................ห้องประจ า 838  คณะตรีโลกนาถ(สีฟ้า)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49333 เด็กชาย กฤตชัย กาญจนาวาณิช
2 49334 เด็กชาย กิตติเดช บญุผล
3 49335 เด็กชาย ชนกันต์ มีเสือทอง
4 49336 เด็กชาย ฐิติพันธ์ นนัท์พงศ์
5 49337 เด็กชาย ณภทัร วีระวัฒน์
6 49338 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ค าโย
7 49339 เด็กชาย เตชินที นพิิฐคุณา
8 49340 เด็กชาย ธนดล เทียนสันต์
9 49341 เด็กชาย นวพล ดวงศรี
10 49342 เด็กชาย บวรนนัท์ อื้อศรีวงศ์
11 49343 เด็กชาย ปกรณ์ สังสิทธยากร
12 49344 เด็กชาย ปญัญา กล่ินเกิด
13 49345 เด็กชาย ภทัรดนยั หล้าไทยสง
14 49346 เด็กหญิง กชธิชา ศิริเมือง
15 49347 เด็กหญิง ชวนนิทร์ คงไทย
16 49348 เด็กหญิง ฐานะดี ลายภษูา
17 49349 เด็กหญิง ณภทัร อุปนตุร์
18 49350 เด็กหญิง ณิชนนัทน์ ถาวรนวิัตนส์กุล
19 49351 เด็กหญิง เณศรา พงษ์ประเสริฐ
20 49352 เด็กหญิง ธัญชนก ภากรธรรม
21 49353 เด็กหญิง ปณัฐสญา บวัลอย
22 49354 เด็กหญิง พชรพรรณ ติณะมาศ
23 49355 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา จิตรภกัดี
24 49356 เด็กหญิง พิชญา แช่มสอาด
25 49357 เด็กหญิง ภทัรลภา อัครกุลเดโช
26 49358 เด็กหญิง มนรดา ผลประเสริฐศรี
27 49359 เด็กหญิง เมธาวี คงทน
28 49360 เด็กหญิง วิมพ์วิภา พ่วงพลับ
29 49361 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แก้ววิเชียร
30 49362 เด็กหญิง สิรภทัร ธนกิจวรบลูย์
31 49363 เด็กหญิง อชิรญา ยอดสงค์
32 49364 เด็กหญิง อรัชญา เกตุปา่กะพี้
33 49365 เด็กหญิง อัญชลิกา องค์วิศิษฐ์
34 49366 เด็กหญิง อัญพัชญ์ สิทธิธนาสุทธิ์
35 49367 เด็กหญิง อัญมณี ผะอบเหล็ก
36 49368 เด็กหญิง ไอรดา หมอนทอง

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/5   ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2562

รหสัวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หนว่ยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูที่ปรึกษา...................................................................................................................................ห้องประจ า 839  คณะนารายณ์(สีเขียว)



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49369 เด็กชาย กฤตัชญ์ ทองยิ้ม
2 49370 เด็กชาย กิติพงศ์ แพทอง
3 49371 เด็กชาย เขมทัต หาญเวช
4 49372 เด็กชาย ทองภัทร ผ่องใส
5 49373 เด็กชาย นนทวีร์ ศุภเนตร
6 49374 เด็กชาย ปิยวัตน์ กวางแก้ว
7 49375 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ บุญยัง
8 49376 เด็กชาย พินิจณ์ บุตรศรี
9 49377 เด็กชาย ภาคิน นิภานันท์
10 49378 เด็กชาย ภูริวัฒน์ เปล่ียนพัด
11 49379 เด็กชาย รัชพล กิติวงศ์ไพศาล
12 49380 เด็กชาย รัฐนันท์ นาควิบูลย์วงศ์
13 49381 เด็กชาย วงศกร วงษ์รักษ์
14 49382 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ชัชวาลานนท์
15 49383 เด็กชาย ศรัณย์ พินิจธรรม
16 49384 เด็กชาย ศราวุธ ศรีประเทศ
17 49385 เด็กชาย ศริาธิวัจน์ วิบูลย์ศิริรักษ์
18 49386 เด็กชาย ศุภกฤษ เจริญสุข
19 49387 เด็กชาย สิทธินนท์ อิ่มมาก
20 49388 เด็กหญิง กัญญาธนณัฏฐ์ นิลฟัก
21 49389 เด็กหญิง กันติชา วาศรี
22 49390 เด็กหญิง ชนิตา ประเสริฐพรศรี
23 49391 เด็กหญิง ชลันธร พวงสมบัติ
24 49392 เด็กหญิง ชวัลนุช ชัยวร
25 49393 เด็กหญิง ญาณิศา ป้อมยุคล
26 49394 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ล้ีชัยมงคล
27 49395 เด็กหญิง ดวงกมล อินทนิล
28 49396 เด็กหญิง ธนภรณ์ พวงร า
29 49397 เด็กหญิง นันธวรรณ อินโต
30 49398 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปานจันทร์

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/6   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..............................................................................................................ห้องประจ า 834   คณะเอราวัณ(สีแสด)

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
31 49399 เด็กหญิง ปฤถา ไกรเลิศโสภณ
32 49400 เด็กหญิง พจณิชา ศิริโชติ
33 49401 เด็กหญิง พรรณพัชร คล้ายนิ่ม
34 49402 เด็กหญิง เพชรชมพู สาระพุฒ
35 49403 เด็กหญิง ภูริชญา โพธิป์ระจักษ์
36 49404 เด็กหญิง วชิราภรณ์ สุทธิสวรรค์
37 49405 เด็กหญิง ศกุณิชญ์ เจริญแก้วพันสี
38 49406 เด็กหญิง เศรษฐีณี ธิติเธียรเลิศ
39 49407 เด็กหญิง สิรินดา เพ็งแจ่มศรี
40 49408 เด็กหญิง อาทิตยา สวนสอน

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................................ห้องประจ า 834   คณะเอราวณั(สีแสด)

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/6   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49409 เด็กชาย กานต์พชิญพฒัน์ ฟักสนิท
2 49410 เด็กชาย กิตติภพ หนุนพงษ์
3 49411 เด็กชาย กิติพงศ์ กิตติเฉลา
4 49412 เด็กชาย คุณาธิป มั่นจิตร
5 49413 เด็กชาย ชัยรัตน์ ยอดบ่อพลับ
6 49414 เด็กชาย โชติสุธี ศรีภูธร
7 49415 เด็กชาย ฐิติกร ศรีนวล
8 49416 เด็กชาย ณราพิพัฒน์ น่วมค า
9 49417 เด็กชาย เตชิต ปรัชญานิมิตกุล
10 49418 เด็กชาย ธีร์ปพน วัฒนนาวิน
11 49419 เด็กชาย นนทิวรรธน์ สิงห์สนธิเ์ดช
12 49420 เด็กชาย นราธิป ปัน้งาม
13 49421 เด็กชาย ปฐมพงศ์ มาลา
14 49422 เด็กชาย พงศ์วรินท์ เลาธนไพบูลย์
15 49423 เด็กชาย พรสวรรค์ เกษสุวรรณ์
16 49424 เด็กชาย พัทธดนย์ กองแม่
17 49425 เด็กชาย วรรณเทพ ขันติสิทธิ์
18 49426 เด็กชาย วิศรุต แย้มยงวรยุทธ
19 49427 เด็กชาย อภิชา ศุภะรัชฏเดช
20 49428 เด็กหญิง กรณัฏฐ์ อภิธนพรไพศาล
21 49429 เด็กหญิง จิตรลดา ดีพร้อม
22 49430 เด็กหญิง ชณากาญท์ ทองสุขดี
23 49431 เด็กหญิง ชุติกาญจณ์ บุญมี
24 49432 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ กันทรัพย์
25 49433 เด็กหญิง ฐิติภัค ชัชชวลิตสกุล
26 49434 เด็กหญิง ณัชชา อยู่ชัง
27 49435 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ระโส
28 49436 เด็กหญิง ณัฐฐ์กฤตา อัมพนันท์
29 49437 เด็กหญิง ณัฐธิดา ว่องการไถ
30 49438 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ช านาญโลหะวานิช

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า Shop1/1 คณะเอราวัณ(สีแสด)

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/7   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562



เลขที่ เลขประจ าตัว
31 49439 เด็กหญิง ดาราณีย์ สุขศิริ
32 49440 เด็กหญิง ทิชา รอดศรีสมุทร
33 49441 เด็กหญิง ธนัชญา จันทร
34 49442 เด็กหญิง นพภัสสร ฟองเอม
35 49443 เด็กหญิง เบญญาภา ศักด์ิโสภิษฐ์
36 49444 เด็กหญิง ปณาลี ศรีพุมมา
37 49445 เด็กหญิง ปรัษฐา รุกขะวรวัฒนา
38 49446 เด็กหญิง วรินยุพา จิระรัตนรังษี
39 49447 เด็กหญิง วิชชาพร ใจตุ่น
40 49448 เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีขาว

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................................ห้องประจ า Shop1/1 คณะเอราวัณ(สีแสด)

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/7   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49449 เด็กชาย กฤติ วนพงศ์ไพศาล
2 49450 เด็กชาย กิตติพิชญ์ เรืองมาลัย
3 49451 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สมคิด
4 49452 เด็กชาย คณพัฒน์ คล้ายแก้ว
5 49453 เด็กชาย จุลพัฒน์ ประชาบุตร
6 49454 เด็กชาย ชาญวุฒิ เย็นอยู่
7 49455 เด็กชาย ฐิติพล ต้ังมั่นคงวรกูล
8 49456 เด็กชาย ณัฐพล ศรีมานะศักด์ิ
9 49457 เด็กชาย ธนภัทร ศรีจริยา
10 49458 เด็กชาย ธนวรรธน์ ธารทองวงศ์
11 49459 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ แสงโพธิ์
12 49460 เด็กชาย ปุณยวีร์ สุนทรนิพัทธ์
13 49461 เด็กชาย พงศกร เจนวรรณกุล
14 49462 เด็กชาย พชรเอกดนัย ฉัตรทอง
15 49463 เด็กชาย ภัทรพล อุ้ยสิงห์
16 49464 เด็กชาย ภัทรพล โตเทศ
17 49465 เด็กชาย รัชชานนท์ ภูป่ระเสริฐ
18 49466 เด็กชาย วัชรพงษ์ มากมิ่ง
19 49467 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พุม่จันทร์
20 49468 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เพ็ชร์สินเดชากุล
21 49469 เด็กหญิง กรวรรณ มาเต็ง
22 49470 เด็กหญิง กันต์ฤทัย โตอิ่ม
23 49471 เด็กหญิง กัลยรัตน์ สิทธิชัย
24 49472 เด็กหญิง คณิตา ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
25 49473 เด็กหญิง จิดาภา สุวรรณภูมิ
26 49474 เด็กหญิง ชญานิศ กล่ าฉ่ า
27 49475 เด็กหญิง ณเกษกมล พุทธลา
28 49476 เด็กหญิง ณิชาภัทร โพธิเ์จริญ
29 49477 เด็กหญิง ดลพร บุญคล้ายศรี
30 49478 เด็กหญิง ธัญชนก ห่านสุวรรณกูล

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/8   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า Shop1/2 คณะนารายณ์(สีเขียว)

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
31 49479 เด็กหญิง ปาณิศา ชื่นภิรมย์
32 49480 เด็กหญิง พัชริญา แข็งกล้า
33 49481 เด็กหญิง พิมปภัชอร เกิดสุขตระกูล
34 49482 เด็กหญิง ภควรรณ ปัญญาเสน
35 49483 เด็กหญิง มนัสขวัญ คุณนาเมือง
36 49484 เด็กหญิง มัญฑิตา โกลามิตร
37 49485 เด็กหญิง สุพิชญา สงัด
38 49486 เด็กหญิง โสภิดา ธรามานิตย์
39 49487 เด็กหญิง อภิญญา สาที
40 49488 เด็กหญิง อุษามณี หลอดจันทร์ทึก

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/8   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า Shop1/2 คณะนารายณ์(สีเขียว)

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49489 เด็กชาย กฤติน ทองยิ้ม
2 49490 เด็กชาย ชนาธิป จันทร
3 49491 เด็กชาย ณัชศรณ์ เกตุอู๊ต
4 49492 เด็กชาย ณัฐพัชร์ กฤชเถกิง
5 49493 เด็กชาย เทพโยธิน ทองแป้น
6 49494 เด็กชาย นิติธร ทองอนันต์
7 49495 เด็กชาย บุตรชนก ล้ิมประสิทธิ์
8 49496 เด็กชาย พงศ์กรณ์ เจริญอภิวัฒนากูล
9 49497 เด็กชาย พงศภัค เนตรแก้ว
10 49498 เด็กชาย ภูตะวัน ชาตาคม
11 49499 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ธนาวุฒิกุล
12 49500 เด็กชาย ภูมิรพี อนันตอาจ
13 49501 เด็กชาย วิชญ์พล ป้อมยุคล
14 49502 เด็กชาย วิทวัส พฤติวิญญู
15 49503 เด็กชาย ศิงพงศ์ หยกแก้วตระการ
16 49504 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ผุดผ่อง
17 49505 เด็กชาย สิรภพ ศรีโสภณ
18 49506 เด็กชาย โสภณวิชญ์ แย้มพันธ์
19 49507 เด็กชาย อังกูร สายคุณากร
20 49508 เด็กหญิง กนกนิธินาถ สายเพ็ชร์
21 49509 เด็กหญิง กาญจนาภา เนียก๊าด
22 49510 เด็กหญิง กุศลิน รอดพินิจ
23 49511 เด็กหญิง ณหทัย กุลมาลา
24 49512 เด็กหญิง ณัฏฐ์ลภัส ทัตธนแสงเย็น
25 49513 เด็กหญิง นวพร มาพิจารณ์
26 49514 เด็กหญิง ปริชญา อินทร์เจริญ
27 49515 เด็กหญิง ปรียานุช อ้นแก้วมณี
28 49516 เด็กหญิง ปาลิตา ภัทรพันธุพ์งศ์
29 49517 เด็กหญิง พริมรตา แกล้วเขตรการ
30 49518 เด็กหญิง พิญาดา สิทธิชนาสุทธิ์

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/9   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า 1021 คณะตรีโลกนาถ(สีฟ้า)

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
31 49519 เด็กหญิง เมธปิยา อ่อนโคราช
32 49520 เด็กหญิง รดาณัฐ ปวรภูบดินทร์
33 49521 เด็กหญิง รัชชประภา ศรีวรรณ์
34 49522 เด็กหญิง ศรินทร์ประภา ล้ีภัยรัตน์
35 49523 เด็กหญิง ศศิสกัญญา จันวัฒนะ
36 49524 เด็กหญิง ศิริญา เชิญทอง
37 49525 เด็กหญิง สุธาสินี โนยมี อาลแวส
38 49526 เด็กหญิง สุพิชญา ศักด์ิเพ็ชร์
39 49527 เด็กหญิง อธิชา โมห้างหว้า
40 49528 เด็กหญิง อริชากรณ์ เจียมศรีพงษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/9   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนครสวรรค์

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า 1021 คณะตรีโลกนาถ(สีฟ้า)

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49529 เด็กชาย ชัยวุฒิพงศ์ จันทวงษ์
2 49530 เด็กชาย ญาณภัทร ศรีสวรรค์
3 49531 เด็กชาย ณฐกร คงคร้าม
4 49532 เด็กชาย ณฐพงศ์ เปีย่มศิริ
5 49533 เด็กชาย ณพล ทองทักษิณ
6 49534 เด็กชาย ถิรวิทย์ จงกล
7 49535 เด็กชาย แทนธวัชธรรม จันทร์พานิช
8 49536 เด็กชาย ธีร์ กนิษฐสุนทร
9 49537 เด็กชาย นวัช ธนกิติธรรม
10 49538 เด็กชาย ปุณยวีร์ ทองใบ
11 49539 เด็กชาย พงศพัฒน์ เผ่ือนผ้ึง
12 49540 เด็กชาย พอเพียง ปรองดอง
13 49541 เด็กชาย ภพธรรม ทองมีแสง
14 49542 เด็กชาย ภัทรพล จันทร์อุดม
15 49543 เด็กชาย ราชพฤกษ์ โตเชื้อ
16 49544 เด็กชาย วรปรัชญ์ ล้ิมจ ารูญรัตน์
17 49545 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ เจริญศิลป์
18 49546 เด็กชาย อมริพิพัตส์ คุ้มปริยัติ
19 49547 เด็กชาย อาณัส สารัตน์
20 49548 เด็กหญิง กมนียา ขวัญตา
21 49549 เด็กหญิง ชนิดาภา อินทร์ฉ่ า
22 49550 เด็กหญิง โซเนียร์ ธนาอนวัช
23 49551 เด็กหญิง ณัฎฐนิฐ ศรีโพธิ์
24 49552 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ธนพัชรอนันต์
25 49553 เด็กหญิง ทิพวรรณ กนกปัตร์
26 49554 เด็กหญิง บงกชรัตน์ เง่ือนกลาง
27 49555 เด็กหญิง บุณยพร เอี่ยมปฐม
28 49556 เด็กหญิง ปฐมพร แสงดาว
29 49557 เด็กหญิง ปรวีร์ เวชกรณ์
30 49558 เด็กหญิง ปรียาภัสสร์ ธีระจารี

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/10   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า 1022 คณะพิณทิพย์(สีเลือดหม)ู

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
31 49559 เด็กหญิง ปัณณพร ทิพย์ชาญ
32 49560 เด็กหญิง แพรวา เกษวิริยะการ
33 49561 เด็กหญิง ภัคจิรา สิริชูติวงศ์
34 49562 เด็กหญิง ภัทรภร วันจันทร์
35 49563 เด็กหญิง วิมุตติยา มาลี
36 49564 เด็กหญิง ศิราวาลิน แก้วยอดนิล
37 49565 เด็กหญิง หทัยชนก เชื้อวงษ์
38 49566 เด็กหญิง อติพร ตุ้นแดง
39 49567 เด็กหญิง อรกัญญา คัมภ์บุญยอ
40 49568 เด็กหญิง อัจจิมา ช านินา

คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า 1022 คณะพิณทิพย์(สีเลือดหม)ู

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/10   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49569 เด็กชาย จิรพัฒน์ อาสุระ
2 49570 เด็กชาย จิรภัทร ชุณณวงษ์
3 49571 เด็กชาย ชยพล แก้วบัวดีธนา
4 49572 เด็กชาย ฐานพัฒน์ จันทร์พุฒิพงศ์
5 49573 เด็กชาย ณัฎฐวัฒน์ กันฒะวงศ์
6 49574 เด็กชาย ธนนันท์ สุทธวิรีสรรค์
7 49575 เด็กชาย ธนภณ วัฒนาธร
8 49576 เด็กชาย นพจิตร จาดสอน
9 49577 เด็กชาย นพรัตน์ พุม่ฉัตร
10 49578 เด็กชาย บวรศักด์ิ คุ้มชาติ
11 49579 เด็กชาย ปัญญา คงปรีชา
12 49580 เด็กชาย พุทธิพงศ์ พึง่ครุธ
13 49581 เด็กชาย ภาวัช ม่วงมี
14 49582 เด็กชาย รวิกร พรมมารักษ์
15 49583 เด็กชาย วรายุทธ มงคล
16 49584 เด็กชาย ศิวกร แท้สูงเนิน
17 49585 เด็กชาย ศุภกิจ จิตต์ภาคภูมิ
18 49586 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุทธิ
19 49587 เด็กชาย สิริศักด์ิ สุวรรณจิตต์
20 49588 เด็กหญิง กฤษณา พูลเขตกิจ
21 49589 เด็กหญิง กานต์ธีรา โค้รตภูงา
22 49590 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สังข์วะระปรีชา
23 49591 เด็กหญิง ชญาภา ธัญญการณ์
24 49592 เด็กหญิง ชนัญชิดา อินทร์ฉ่ า
25 49593 เด็กหญิง ชาลิสา อุลลาวัลย์
26 49594 เด็กหญิง ณพิญญ์ พุกซ่ือตรง
27 49595 เด็กหญิง ธนัชชา ทองประสาน
28 49596 เด็กหญิง ธัญญรัศม์ อุ่นเสมาธรรม
29 49597 เด็กหญิง นภัทร สายทอง
30 49598 เด็กหญิง นภัสสร พร้อมไทยสงค์

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/11   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า 1023 คณะเพชราวุธ(สีชมพ)ู

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
31 49599 เด็กหญิง นฤภร วรรณฉวี
32 49600 เด็กหญิง พัชรณัฎฐ์ โนรี
33 49601 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ศุภลักษณ์
34 49602 เด็กหญิง พีรดา สอนถา
35 49603 เด็กหญิง ฟ้าใส ทรวงก าเนิด
36 49604 เด็กหญิง ภรณ์ชนก ครองบุญ
37 49605 เด็กหญิง วิษากร สุขแก้ว
38 49606 เด็กหญิง ศินพร แย้มฉาย
39 49607 เด็กหญิง อธิชา อะรัญ
40 49608 เด็กหญิง อลีนา คาน

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/11   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า 1023 คณะเพชราวุธ(สีชมพ)ู

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 49609 เด็กชาย กฤต คชเย็น
2 49610 เด็กชาย กฤตพล ศรีสุขวงษ์
3 49611 เด็กชาย คมศุภณัฐ จิรกิตติสิทธิโชค
4 49612 เด็กชาย จิรพงค์ จุ้ยนุช
5 49613 เด็กชาย จิรัฐษฎา พวงไทย
6 49614 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ทานอุทิศ
7 49615 เด็กชาย ธนภัทร กุลเพชรโกมล
8 49616 เด็กชาย ธนากร อ่วมมีเพียร
9 49617 เด็กชาย นันทพัทธ์ บัวมา
10 49618 เด็กชาย รติพงษ์ ฉายประเสริฐ
11 49619 เด็กชาย วงศกร ฝนทัง่
12 49620 เด็กชาย วชิรวิทย์ ประสิทธิเ์กตุ
13 49621 เด็กชาย วัชรพล ชนะกุล
14 49622 เด็กชาย วันรพี ผิวผ่อง
15 49623 เด็กชาย ศิวกร สินยอง
16 49624 เด็กชาย ศุภเชฎฐ์ รุ่งระวี
17 49625 เด็กชาย ศุภณัฐ เหลืองสุรภีสกุล
18 49626 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สกุลไกรสร
19 49627 เด็กชาย สิทธิชัย เทียนงาม
20 49628 เด็กหญิง กัญเกิดศิริ กิมกูล
21 49629 เด็กหญิง กิตติกานต์ เกตุนิล
22 49630 เด็กหญิง กิตติยา ตุลยนิษก์
23 49631 เด็กหญิง ขวัญดาว เจริญชัย
24 49632 เด็กหญิง ฉัตรชนก ทราน
25 49633 เด็กหญิง ชนิดา คงคะดี
26 49634 เด็กหญิง ชาริญญา รุจิลัญจ์
27 49635 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ชูพงษ์
28 49636 เด็กหญิง ณฐาพร ปานฤทธิ์
29 49637 เด็กหญิง ณัฐวดี สอาดวชิรานันท์
30 49638 เด็กหญิง นิรดา สุปัญโญ

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/12   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า 1024 คณะศิวาลัย(สีน้ าเงิน)

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว
31 49639 เด็กหญิง นิราภร สิงห์ค า
32 49640 เด็กหญิง บุญญิตา นาคประเสริฐ
33 49641 เด็กหญิง ปณวรี ไกรนิตย์
34 49642 เด็กหญิง ปุญยศิริ เจียมศิริ
35 49643 เด็กหญิง มิ่งขวัญ วิริยะ
36 49644 เด็กหญิง มุทิตา หงษ์ด าเนิน
37 49645 เด็กหญิง วริศรา รัตนไพสนณ์
38 49646 เด็กหญิง ศิรประภา เพ็ญเขตรกรณ์
39 49647 เด็กหญิง อชิรญา กจิวผา
40 49648 เด็กหญิง อิสรียา สุขเกษม

รหัสวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................
คุณครูทีป่รึกษา..................................................................................................................ห้องประจ า 1024 คณะศิวาลัย(สีน้ าเงิน)

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/12   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562


