
เลขที่ เลขประจ าตัว

1 47126 นาย กนัตพงศ์ วอนเจยีม
2 47134 นาย ณทัต อนัประนิตย์
3 47135 นาย ณภัทร สินจนิดาวงศ์
4 47140 นาย พสักร วินิจชัย
5 47143 นาย ศิริพงศ์ จลุกลับ
6 47175 นาย พลวิชญ์ วงษ์สุนทร
7 47213 นาย ธีระพนัธุ์ พนัธุว์รรธนะสิน
8 47251 นาย ชนกนัต์ จนัทร์ฟุง้
9 47252 นาย ณัฐพร สุพรม
10 47292 นาย โฆษิต ขวัญมงคล
11 47147 นางสาว กชมน กลุถวายพร
12 47150 นางสาว ชนิษฎา เตชาพสุิทธิ์
13 47152 นางสาว ฐิติรัตน์ ต้ังประเสริฐ
14 47154 นางสาว ณัฐวรรณ สุนทรเลขา
15 47160 นางสาว ภวิตรา พฒันกจิจารักษ์
16 47161 นางสาว ภวิตรี ศิริอยุานนท์
17 47163 นางสาว รักษิณา พริิยะศักด์ิจนิดา
18 47164 นางสาว รินลดา วนพงศ์ไพศาล
19 47165 นางสาว ลักษิกา สร้อยสวน
20 47166 นางสาว วิรัลพชัร์ ค าคม
21 47167 นางสาว อภิญญา องค์อานนท์
22 47185 นางสาว กญัญาวีร์ พกุสอน
23 47188 นางสาว ฐาธิญา กนัธิยะ
24 47189 นางสาว ณัฐมน แกว้แสงทองเจริญ

25 47192 นางสาว นัทธมน แสงสร้อย
26 47194 นางสาว ปารณีย์ ช่างทอง
27 47196 นางสาว พรีญาณ์ พรมมัจฉา
28 47198 นางสาว แพรไหม เหลืองอดุมผล
29 47199 นางสาว ภรภัทร เทียนชอ
30 47200 นางสาว ภิญญมาศ สังสิทธยากร
31 47201 นางสาว ริญญาภัทร์ สุขแจม่
32 47202 นางสาว ศศิกานต์ มณีโชติ
33 47204 นางสาว สุประวีณ์ ต้ังประเสริฐ
34 47207 นางสาว อภิสรา หวังตระกลูดี
35 47228 นางสาว ขวัญกมล โลหะศิริภากรณ์

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/1   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 724 คณะศิวาลัย(สีน้ าเงิน)

ชื่อ-สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว
36 47230 นางสาว คุณัญญา เขตรวิทย์
37 47231 นางสาว จดิาภา กลุฉตัรศิริ
38 47238 นางสาว นันตรา อนิทร์น้อย
39 47243 นางสาว พชิญาภา เดชศรี
40 47245 นางสาว ศุภิสรา พึง่เจยีม
41 47247 นางสาว อญัชิสา พึง่จาบ
42 47273 นางสาว ปราณปริยา ดิษสละ
43 47277 นางสาว พมิพกานต์ ทองดอนเปล่ียน
44 47278 นางสาว พริดา แท่งทอง
45 47286 นางสาว อาทิมา กติติกลุเมธี

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/1   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 724 คณะศิวาลัย(สีน้ าเงิน)
ชื่อ-สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 47127 นาย กนัตภณ ชูเฉลิม
2 47138 นาย ปวริศร์ จนัทรังสีวรกลุ
3 47139 นาย ปวีร์ ปรีกลาง
4 47145 นาย สิรภพ จนัทร์เกษมสัตย์
5 47168 นาย กอ้งภพ ยชุังกลู
6 47169 นาย ชนานนท์ ยทุธแสน
7 47170 นาย ญาณวุฒิ ยนัต์วิเศษ
8 47172 นาย ปานเทพ ศรีวงศ์
9 47176 นาย พาทิศ สุภาตา
10 47177 นาย พพิฒัพงษ์ อดัโดดดร
11 47180 นาย ภูรินท์ ม่วงศรีเมืองดี
12 47181 นาย รัชชาพงษ์ พุม่เกษม
13 47182 นาย อธิป พริิยศักด์ิมนตรี
14 47183 นาย อนาวิล อสิลาม
15 47212 นาย ธีร์ธวัช เสวกงาม
16 47220 นาย พงศภัค สังวรศิลป์
17 47221 นาย พรีวัส ศรีตะลหฤทัย
18 47225 นาย สิรินทร์ พึง่กนั
19 47226 นาย สุรเดช วัฒนะธนากร
20 47259 นาย รพกีร กาวิลเครือ
21 47289 นาย กนัตพงศ์ พรหมานนท์
22 47291 นาย คมปกรณ์ พวงดอกไม้
23 47307 นาย สุวสันต์ จนัทระ
24 47308 นาย อนุกลู เพชรพงศ์
25 47187 นางสาว ชนากานต์ เตชสุนทรกลุ
26 47193 นางสาว นันทิพร สุขส าราญ
27 47195 นางสาว พชิามญชุ์ จริตงาม
28 47197 นางสาว เพชรอาภา ชะระภิญโญ
29 47203 นางสาว สิริกร คงสินธ์
30 47236 นางสาว นภัส กาญจนดุษฎี
31 47237 นางสาว นภัสกร บุญมี
32 47266 นางสาว ณภัทร พงษ์สุวิเชษศักด์ิ
33 47279 นางสาว ลลิลทิพย์ เชยวัดเกาะ
34 47282 นางสาว สิริภา สังกา
35 47283 นางสาว สุกญัญาณัฐ บัวผัน

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา...............................................................................................................ห้องประจ า 725 คณะเพชราวุธ(สีชมพู)
ชื่อ-สกลุ

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/2   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562



เลขที่ เลขประจ าตัว
36 47284 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์สลุด
37 47285 นางสาว อโนมา อรุณเจริญยิ่ง
38 47287 นางสาว ไอลดา ทาหะพรหม
39 47314 นางสาว ณัชชา ทิวันทา
40 47315 นางสาว ณัชชารีย์ ไชยภัทรเจริญวุฒิ
41 47317 นางสาว นันท์นภัส บุญเชิด
42 47318 นางสาว พมิพศี์ล ถริจตุันที
43 47319 นางสาว พมิลพรรณ ธัญญดี
44 47320 นางสาว ภิญญาพชัญ์ ศรีแจม่
45 47325 นางสาว สิริกร สังกา

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/2   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา...............................................................................................................ห้องประจ า 725 คณะเพชราวุธ(สีชมพู)
ชื่อ-สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 47129 นาย คุณาพฒัน์ ศรีชมภู
2 47131 นาย เจตนิพทัธ์ นมะหุต
3 47132 นาย ชวภัทร ไตรทิพชาติสกลุ
4 47133 นาย ณชพล จตุรงคโชค
5 47142 นาย ศรัณยภ์ัค ชูกร
6 47173 นาย ปารณัท ทิวาพรภานุกลู
7 47174 นาย พชรพล จติตาพนิิจมาศ
8 47178 นาย พภิูศิริ นามบุรี
9 47179 นาย พรีณัฐ พพิฒันสิริ
10 47184 นาย อภิวิชญ์ เพง็หยวก
11 47208 นาย กฤศนรัตน์ นะวะมวัฒน์
12 47209 นาย กษิพงศ์ ดาวงาม
13 47214 นาย นราวิชญ์ นัยเนตร
14 47217 นาย ปัณณพฒัน์ สมะถะธัญกรณ์
15 47219 นาย ปิน่อธิษฐ์ โฆษิตวานิชย์
16 47227 นาย อทิธิกร ภุมรินทร์
17 47249 นาย กษิรา กออวยชัย
18 47256 นาย ภาคภูมิ ผิวออ่น
19 47261 นาย วรพชิญา คงทอง
20 47263 นาย สุวิจกัขณ์ อื้อศรีวงศ์
21 47301 นาย พทุธิพงศ์ วัดเมือง
22 47302 นาย ภูวนัตถ์ จนัทร์เสรีวัฒน์
23 47303 นาย ภาณุพงศ์ เอี่ยมส าอางค์
24 47309 นาย อทิธิพร จอ้นแจง
25 47149 นางสาว คณิศร สุพรรณสาร
26 47155 นางสาว ธิชากร พบประเสริฐ
27 47186 นางสาว กานต์สินี สายยวง
28 47190 นางสาว ณิชมน รุดทองจนัทร์
29 47191 นางสาว นภสร แกว้สุกลัยา
30 47205 นางสาว อธิกานต์ ทับทวี
31 47206 นางสาว อภิชญา สุขก่ า
32 47229 นางสาว ขวัญชนก มีเสือทอง
33 47232 นางสาว จติรลดา นวกลุ
34 47233 นางสาว จริาพร จรีะพร
35 47235 นางสาว ณัฐกฤตา ชุติรัตนา

ชื่อ-สกลุ

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/3   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา...............................................................................................................ห้องประจ า 731 คณะพณิทิพย์(สีเลือดหมู)



เลขที่ เลขประจ าตัว
36 47239 นางสาว ปนัดดา ชัชวาลานนท์
37 47240 นางสาว ปัณฑารีย์ โพธิเ์งิน
38 47241 นางสาว พรไพลิน กจิโสภณไพศาล
39 47265 นางสาว ชีราภรณ์ เกดิสวัสด์ิ
40 47268 นางสาว ณัฐริกา เมทา
41 47270 นางสาว ธัญมน บุญยะคงรัตน์
42 47272 นางสาว นัสมนต์ ผิวรัตนกลุ
43 47280 นางสาว ศตพร ชมชื่น
44 47322 นางสาว รัตน์ชญา อยู่สนิท
45 47324 นางสาว สิตานัน ใจจกัร์ธรรม

ชื่อ-สกลุ

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/3   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา...............................................................................................................ห้องประจ า 731 คณะพณิทิพย์(สีเลือดหมู)



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 47130 นาย จริพชัร์ ชินค า
2 47171 นาย ปราบ ภูมิจะ
3 47211 นาย ณัฐกรณ์ งามตะคุ
4 47215 นาย นวพล โกมลสวรรค์
5 47218 นาย ปารเมศ อบสิน
6 47222 นาย ธนากร เอี่ยมเขยีว
7 47223 นาย ศิริชัย แตงกวา
8 47224 นาย ศุภสัณห์ อจัฉริยวรพงศ์
9 47248 นาย กมนณพ ชาญธัญกร
10 47250 นาย กนัตพงศ์ องัศธรรมรัตน์
11 47253 นาย นนทวัฒน์ ยั่งยนื
12 47254 นาย ปฤณฉตัร ฉตัรมานพ
13 47255 นาย ปาฏิหาริย์ มาศสุข
14 47257 นาย ภาคิน จนัทร์จ าลอง
15 47258 นาย ภูรินทร์ ล่ิวเจริญศักด์ิกลู
16 47260 นาย รัชชานนท์ มีนาภา
17 47262 นาย สุพรรณ เลิศพทิักษ์
18 47290 นาย กรีดิต ดิษกร
19 47295 นาย ธนากร จนิดาศรี
20 47296 นาย เธียร พงษ์สุวิเชษศักด์ิ
21 47298 นาย ปัญจพล เกตุพจิติร
22 47299 นาย พงศกร โยโคเซกิ
23 47300 นาย พงศ์พล ดลยวัฒนา
24 47304 นาย ภูริพฒัน์ พรมชาติ
25 47305 นาย สิรวิชญ์ ศรีประทีปบัณฑิต
26 47306 นาย สุรพศั เจริญแกว้พนัสี
27 47244 นางสาว วนัชพร เพกิเฉย
28 47246 นางสาว สุริวัสสา สิทธิธนาสุทธิ์
29 47264 นางสาว ชนัญชิดา ห้วยหงษ์ทอง
30 47267 นางสาว ณัฏฐธิดา สุขอร่าม
31 47269 นางสาว ธัญชนก อมัภาราม
32 47271 นางสาว นภัสวรรณ จนัทร์กระจา่ง
33 47274 นางสาว ปัณชญา แสงศักด์ิ
34 47275 นางสาว ปาณิสรา ศรีสุเทพ
35 47276 นางสาว พรรณปพร อนัชูฤทธิ์

ชื่อ-สกลุ

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา...............................................................................................................ห้องประจ า 732 คณะตรีโลกนาถ(สีฟา้)

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/4   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562



เลขที่ เลขประจ าตัว
36 47281 นางสาว ศศิภาวรรณ บรรณวัฒน์
37 47310 นางสาว จารุภัทร แดงวงษ์
38 47311 นางสาว จณัิฐตา ทองถาวรวงศ์
39 47312 นางสาว ชลิดา หุน่โพธิ์
40 47313 นางสาว ฐิติรัตน์ ยทุธิก์จิสถาพร
41 47316 นางสาว ธัญญาวรรณ เกดิหาญ
42 47321 นางสาว มิริณฑ์ แกว้บัณฑิต
43 47323 นางสาว ลลิตภัทร ทาทิพย์
44 47326 นางสาว หทัยรดา วจสัีจจะ
45 47327 นางสาว อมราวดี งามดี

ชื่อ-สกลุ

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/4   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา...............................................................................................................ห้องประจ า 732 คณะตรีโลกนาถ(สีฟา้)



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 47210 นาย ชิษณุพงศ์ ศิริทัพ
2 47216 นาย ปฏิภาณ แกว้บัวดี
3 47288 นาย กรณัฐ ฤดีเจริญ
4 47293 นาย จริภัทร คีรีวรรณ
5 47297 นาย นภสินธุ์ กฐินทอง
6 47330 นาย เจษฎากร กางกร
7 47369 นาย กติติวินท์ พรรณเชษฐ์
8 47418 นาย พงศภัค พทิักษ์ทิม
9 47449 นาย กฤษณ์พสิษฐ์ แกว้วิเชียร
10 47450 นาย กษิภูมิ ดาวงาม
11 47569 นาย กษมา ทุยตระกลู
12 47574 นาย ชวัลวิทย์ ผาสุข
13 47584 นาย อภิชา ศรีบุศกร
14 48888 นาย วีรพฒัน์ ทัตเศษ
15 49072 นาย สุกฤต สวรรค์คณากร
16 49073 นาย วิศรุต มีพรสวรรค์
17 49074 นาย พรีามิล สุธีรชูเกยีรติ
18 49075 นาย จริกฤต เลิศสถติยว์งศ์
19 49076 นาย เจษฎา กจิธนทรัพย์
20 47347 นางสาว จรัิชญา สุขอร่าม
21 47389 นางสาว ชัชฎาภรณ์ กระจา
22 47398 นางสาว พชิามญชุ์ ศรีเจริญ
23 47424 นางสาว กมลวรรณ ธารารัตนสุวรรณ
24 47426 นางสาว กานต์ธิรา แกน่เพิม่
25 47427 นางสาว เกศกญัญา โพธิส์ฤษด์ิ
26 47434 นางสาว นภาภรณ์ เพง็พนัธุ์
27 47435 นางสาว นาลิสา แซ่เตีย
28 47436 นางสาว บุญรักษา ปิยสมบุญ
29 47443 นางสาว สุจติรา เศรษฐสมบูรณ์
30 47467 นางสาว กนัทลัส นิทัศน์สันติคุณ
31 47473 นางสาว ปัทมาวรรณ จุ้ยนุช
32 47481 นางสาว วรัญญา ค าเอก
33 47504 นางสาว กรีติกา เจยีมเจอืจนัทร์
34 47509 นางสาว ธนวรรณ เชี่ยวธัญญกจิ
35 47511 นางสาว เบญญาภา ระหา

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/5   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา...............................................................................................................ห้องประจ า 733 คณะนารายณ์(สีเขยีว)
ชื่อ-สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว
36 47519 นางสาว รัตติกาล เดชะปิยะมิตร
37 47522 นางสาว สิรัก เหมือนเตย
38 47552 นางสาว ธมลวรรณ ทับลอย
39 47553 นางสาว ธันยารัตน์ โพธิอ์อ่ง
40 47558 นางสาว ภัทราพร แกน่ไม้หอม
41 47594 นางสาว พรหมพร เพชรรัตน์
42 47599 นางสาว รินรดา ตระกลูทิพย์
43 47604 นางสาว อมรา แพทอง
44 48493 นางสาว ภัทราพร แสงเงิน
45 48665 นางสาว ภัทรพล ทองลอย

ชื่อ-สกลุ

โรงเรยีนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/5   แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)  ภาคเรียนที ่1/2562

รหัสวิชา...............รายวิชา......................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูทีป่รึกษา...............................................................................................................ห้องประจ า 733 คณะนารายณ์(สีเขยีว)



เลขที่ เลขประจําตัว
1 47331 นาย เฉลิมชัย นิชี
2 47339 นาย วศิาล กิตติสาเรศ
3 47375 นาย ปวริศ ศรฤทธิ์
4 47377 นาย ปิยวฒิุ บุญเจริญ
5 47382 นาย ศุภโชค เลิศลํ้า
6 47384 นาย อภวิชิญ์ บุญฤทธิ์
7 47411 นาย จตุรภทัร์ จันทร์บัว
8 47456 นาย นราวชิญ์ บรุณพันธ์
9 47459 นาย พิทวสั สุประดิษฐอาภรณ์
10 47488 นาย จักริน ทิจะยัง
11 47497 นาย ภาณุเดช เสือเผือก
12 47498 นาย ศรัณ โชคลาภานันต์
13 47536 นาย พบธรรม ปานเจริญ
14 47568 นาย กรวชิญ์ พิบูรณ์
15 47571 นาย เขตโสภณ ต้ังเจริญภกัดี
16 47572 นาย จิรวฒัน์ เหล่าเมือง
17 47580 นาย รดิศ มิง่มิตรมี
18 49077 นาย ภริูพัต ทองหาญ
19 49078 นาย ยศวฒัน์ สุขินี
20 49649 นาย ธรานุวฒัน์ ปราโมช ณ อยุธยา
21 47356 นางสาว พิชามญชุ์ เกิดทอง
22 47360 นางสาว วาสิริ ไหววจิิตร
23 47485 นางสาว สมิตานัน พันธุ์วทิยากูล
24 47486 นางสาว สุวชิญา จิตตรีพรต
25 47505 นางสาว ญาณิกา จินตะนา
26 47506 นางสาว ณัฏฐ์ชวลั จิตรสมฤทัยกุล
27 47516 นางสาว พิมพ์พรรณ บงบุตร
28 47518 นางสาว แพรวา ขันทอง
29 47520 นางสาว ลภสัรดา ดวงตาทิพย์
30 47524 นางสาว สุวพร นาเอก
31 47527 นางสาว อภสิรา วจิิตรญาณพล
32 49079 นางสาว กัญญาณัฐ ศิริพัฒนาพงษ์
33 49080 นางสาว จีรวรรณ จิตต์ประสงค์
34 49081 นางสาว เพชรลดา รัตนใหม่
35 49082 นางสาว มนญพร สินจีน
36 49083 นางสาว อันธกิา อิ่มเต็ม

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการ พสวท.สมทบ)  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา...............รายวชิา......................................จํานวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจํา 734 คณะเอราวณั(สีแสด)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว
1 47336 นาย พัทธดนย์ เกษวริิยะการ
2 47372 นาย ชลสิทธิ์ ตีระศิริพงษ์
3 47373 นาย ทราทิตย์ ศรีอินทร์
4 47378 นาย พุฒิพงศ์ กุนาง
5 47380 นาย ภริู พวงรํา
6 47452 นาย ณกรณ์ ต้ังประภาพร
7 47454 นาย ธญักร บัวอ่อน
8 47491 นาย ตฤณวรรธก์ ใหญ่ยิ่ง
9 47496 นาย พงศภคั เมืองคํา
10 47501 นาย ศุภณัฐ ภริูปัญญาคุณ
11 47582 นาย สุรัตน์ เรืองชัยเสรีพงษ์
12 49084 นาย พงษ์พีพัฒน์ ทาโยธี
13 47364 นางสาว สุชานันท์ อุ่นตาล
14 47365 นางสาว อภชิา อินทรพรหม
15 47387 นางสาว กัญญาพัชร บุญสิงห์
16 47388 นางสาว จิราพร พากเพียร
17 47395 นางสาว ปัณฑารีย์ โพธิ์อ่อง
18 47396 นางสาว พัชรินทร์ พิศสกุณา
19 47401 นางสาว ภคัจิรา อุฬารรักษ์
20 47431 นางสาว ธนภรณ์ จันทรวรชาต
21 47439 นางสาว พรรณพนัช นิลสนธิ
22 47465 นางสาว เกวลิน สุขสมบูรณ์วงศ์
23 47510 นางสาว นันทิศา สุขเกษม
24 47517 นางสาว พิมพ์พิดา อินทร์เพ็ญ
25 47557 นางสาว แพรวพรรณ มัน่อาจ
26 47561 นางสาว สิริยากร นิรัญศิลป์
27 47565 นางสาว สุลักษณา จันทาสี
28 47591 นางสาว นัทธมน สนิทผล
29 47596 นางสาว พิชญา จิตตุรงค์อาภรณ์
30 47601 นางสาว ลักษณารีย์ มีนาภา
31 49085 นางสาว กชพรรณ เครือวงั
32 49086 นางสาว จิดาภา พรมวรรณ์
33 49087 นางสาว ชนิกานต์ อังอรรถสัตย์
34 49088 นางสาว ธนวรรณ เจริญธรรม
35 49089 นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์กมลาไสย
36 49090 นางสาว ภทัรภรณ์ ดอนมืด

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการ พสวท.สมทบ)  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา...............รายวชิา......................................จํานวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจํา 735 คณะเอราวณั(สีแสด)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว
1 47333 นาย ณัฏฐ์ หมายชมภู
2 47335 นาย ณัฐนันท์ ปานจิ๋ว
3 47342 นาย อิทธชิัย กล่ินสังข์
4 47379 นาย ภมูิรพี ศิริโสม
5 47410 นาย กิตติภณ ตรงตระกูล
6 47448 นาย กรวร์ี วฒันายุ
7 47451 นาย กันตพงศ์ จันทร์สวา่ง
8 47458 นาย พงศธร เพ็ญจันทร์
9 47461 นาย ราชิต วมิลวชัรกร
10 47502 นาย อัครชา สุทธหิล่อ
11 47530 นาย ณัฐพงษ์ ปานอินทร์
12 47532 นาย ธนบดี ศรีสิทธิ์
13 47539 นาย อดิศร สันเจริญ
14 47573 นาย ชยพล จีนอ้อย
15 47578 นาย พชร เก่งเขตรกรณ์
16 49091 นาย กัญจน์ สุวรรณคช
17 49092 นาย ปัณฑากร ผายวฒัน์
18 47353 นางสาว บัณฑิตา ทองสีอ่อน
19 47357 นางสาว ภควดี เกตุแค
20 47367 นางสาว เอื้อการย์ ชิดทอง
21 47400 นางสาว พิมพ์ชนก หมืน่หาญชุมพล
22 47403 นางสาว มณฑานาถ เอื้ออําไพ
23 47405 นางสาว สรุชา ยมสาร
24 47471 นางสาว ทัศนันท์ นิลเศษ
25 47472 นางสาว ปณาลี สวนจันทร์
26 47540 นางสาว กานติมา วงษ์วชิาวฒันา
27 47544 นางสาว ชัญญาภคั สุนทรนิพัทธ์
28 47545 นางสาว ชุติกาญจน์ กิตติอาภรณ์
29 47566 นางสาว สุวชิญา มัง่งาม
30 47567 นางสาว อชิรญา คําวเิศษ
31 49093 นางสาว ดารากร โพธิ์เนียร
32 49094 นางสาว พรปวณ์ี ปัญจมณี
33 49095 นางสาว พัฑฒิดา แนบบุญ
34 49096 นางสาว พัฒนวรรณ อัคคนีเสริมแสง
35 49097 นางสาว วชิราพร แรงกสิกร
36 49098 นางสาว ศุภสิรา เหงาจิ้น

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการ พสวท.สมทบ)  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา...............รายวชิา......................................จํานวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน............................................
คุณครูทีป่รึกษา.....................................................................................................................ห้องประจํา 736 คณะนารายณ์ (สีเขยีว)



เลขที่ เลขประจําตัว
1 48970 นาย ภริู พรมสุ่น
2 47329 นาย จิรวฒัน์ แพรพฤฒิภทัร
3 47376 นาย ปวร์ี ผู้ภกัดี
4 47408 นาย กันตพิชญ์ บํารุงศรี
5 47414 นาย ณภทัร เร่งแสวง
6 47415 นาย ธนาภทัร บุญรักษา
7 47422 นาย ศศิกิจจ์ แก้วสุขศรี
8 47500 นาย ศิวกร  ่กลํ่าสามเรือน
9 47533 นาย ธญัยธรณ์ วรากรศิริโรจน์
10 47575 นาย ธราธร โอชารส
11 49099 นาย นัชกร ศิริสุขพิมล
12 49100 นาย พนธกร กรพิทักษ์
13 47345 นางสาว กัญญพัชร กวยรักษา
14 47349 นางสาว ณิชกมล ใจโอบอ้อม
15 47350 นางสาว ณิชาดา ปานทรัพย์
16 47351 นางสาว ทักษพร จูงาม
17 47361 นางสาว วภิานันท์ ปีพูน
18 47393 นางสาว นัชชา พุคยาภรณ์
19 47430 นางสาว ญาสุมินทร์ เทพสิงห์
20 47444 นางสาว สุธาสินี วรภากรณ์
21 47462 นางสาว ฤาภาวดี ฤกษ์เย็น
22 47466 นางสาว กัญชพร อู๋สูงเนิน
23 47483 นางสาว ศิรภสัสร พัสสร
24 47549 นางสาว ณัฏฐกัญญา อ่อนสด
25 47563 นางสาว สุธรีา ชื่นโพธิ์ใช้
26 49101 นางสาว ชญาดา อนรรฆนนท์
27 49102 นางสาว ชนิตรา พันธุ์วทิยากูล
28 49103 นางสาว ชานิศา ประสาทสิทธิ์
29 49104 นางสาว ณัฐกุลธดิา ต้ังประเสริฐ
30 49105 นางสาว ณิรชา เนียมหอม
31 49106 นางสาว นันท์นภสั ศรีศักดา
32 49107 นางสาว ปวรวรรณ สนิทดํารงค์
33 49108 นางสาว ภริูชญา สงค์จันทร์
34 49109 นางสาว วชินาถ ลุนอุบล
35 49110 นางสาว สิริกมล ใจแสน
36 49111 นางสาว อารียา โพธิ์ทอง

ชื่อ-สกุล

รหัสวชิา...............รายวชิา......................................จํานวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจํา 742 คณะตรีโลกนาถ(สีฟ้า)

โรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(โครงการ พสวท.สมทบ)  ภาคเรียนที่ 1/2562



เลขที่ เลขประจ าตัว

1 47294 นาย ณัฏฐกร สมรเขตกจิ
2 47332 นาย ไชยภัทร ชาติวรรณ
3 47334 นาย ณัฐนล พลูคุ้ม
4 47409 นาย กติติคมน์ ศรีเรืองพนัธ์
5 47421 นาย โมกขธรรม รัตนบัณฑิตสกลุ
6 47460 นาย ภูดิศ อนิทรประสาท
7 47463 นาย วรวชิ วสิิทธิ์พานิช
8 47489 นาย ดลธฤต ดูเบย์
9 47528 นาย ณัฐดนัยภัทร์ อทุัยมงคล
10 47529 นาย ณัฐธนพล ธญัญมงคลชัย
11 47531 นาย ตฤณ วนัแต่ง
12 47534 นาย นรภัทร จันทะวงศ์
13 47583 นาย อธชิา ธรรมศชญางกรู
14 47585 นาย อริยศาสตร์ บุญเกดิ
15 48408 นาย อทิธกิร ประสาทแกว้
16 47348 นางสาว ณัฎฐณิชา สุขอร่าม
17 47352 นางสาว นัชชา การะภักดี
18 47358 นางสาว วจัสสตา คงโต
19 47391 นางสาว ณัฐชยา วจิันทมุข
20 47394 นางสาว ปณิตตรา น้อยสุภาพ
21 47397 นางสาว พชิญาภา วงษาเวยีง
22 47399 นางสาว พชิามญชุ์ วงษ์ดาว
23 47428 นางสาว ชนิภา ศรีบุญ
24 47433 นางสาว นภสร แจ่มฟา้
25 47437 นางสาว ปกจิฐา สุขประเสริฐ
26 47441 นางสาว วรรนิศา มาเต็ง
27 47445 นางสาว อติกานต์ พลตรี
28 47446 นางสาว อรญา เรืองจุติโพธิ์พาน
29 47469 นางสาว จุฬาลักษณ์ หงษ์ยิม้
30 47476 นางสาว พชีาณิกา สุราภา
31 47487 นางสาว อภิญะตา กติยานุรักษ์
32 47508 นางสาว ทิพาพรรณ เป้กลาง
33 47515 นางสาว ปิยะเนตร อยูช่ัง
34 47526 นางสาว อภิชญา โพธิ์ค า
35 47546 นางสาว โชติกา เสียงสนั่น

ชือ่-สกลุ

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/10   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา.....................รายวชิา.....................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 743 คณะพณิทิพย์ (สีเลือดหม)ู



เลขที่ เลขประจ าตัว

36 47548 นางสาว ณภัทร ทองศรี
37 47554 นางสาว ปัทมา สุทธมิาศ
38 47559 นางสาว ยศวรรณ สายดี
39 47564 นางสาว สุพรรษา กรรณิกา
40 47587 นางสาว ฐิติวรดา ค าเจริญ
41 47598 นางสาว ภัทรวดี จันทร์เขียว
42 47600 นางสาว รุ่งจิรา โตเมือง
43 47602 นางสาว วรรวษา วงษ์ต่วน
44 47605 นางสาว อยัยรัตน์ เข็มรักษ์
45 47608 นางสาว สุวธดิา อตุสงควฒัน์

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/10   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา.....................รายวชิา.....................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 743 คณะพณิทิพย์ (สีเลือดหม)ู
ชือ่-สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว

1 47338 นาย โภคสิษฐ์ นุตะโร
2 47340 นาย ศิรสิทธิ์ วงษ์ซีวะสกลุ
3 47341 นาย สิงหภูมิ หนูพุ่ม
4 47374 นาย ธรรมรัตน์ หัสคุณ
5 47381 นาย วสันต์ วอ่งธญักจิ
6 47383 นาย เศรษฐ์ศิริ สุขข า
7 47420 นาย ภานุวฒัน์ คงชู
8 47453 นาย ธนพงษ์ มากบุญ
9 47457 นาย บุรานนท์ บุญเจริญ
10 47490 นาย ตรัยเทพ ดาวฤกษ์
11 47494 นาย ปฏิพทัธ์ ค าโต
12 47537 นาย รัชพล ธชิากรณ์
13 47538 นาย สิริโรจน์ ชัยนิธคุิณ
14 47570 นาย กนัตวชิญ์ โตเชือ้
15 47576 นาย ธรีพงษ์ พวงสมบัติ
16 48409 นาย ปณชัย ชีวนิโชติมา
17 47343 นางสาว กมลวรรณ ช่อมะกอก
18 47355 นางสาว พฒันาวดี หมายชอบ
19 47363 นางสาว สมิตานัน กล่ินเจริญ
20 47366 นางสาว อภิญญา กะสิ
21 47390 นางสาว ฐิติพร คงรักษา
22 47402 นางสาว ภัคธมีา คงนิล
23 47407 นางสาว สุรัญชนา ตาดี
24 47429 นางสาว ญาณิสา เจริญสุข
25 47432 นางสาว ธนิตานันท์ แจ่มสวา่ง
26 47468 นางสาว เกวลิน ปรางทับทิม
27 47477 นางสาว เพยีงนภา เส็งสุวรรณ์
28 47478 นางสาว มาตา จันทร์ศิริ
29 47479 นางสาว วยุรดา อดิเรก
30 47480 นางสาว วรัชยา จันต๊ะนาเขต
31 47482 นางสาว วรัิลพชัร ปั้นสุรินทร์
32 47503 นางสาว กนลรัตน์ ดีสารพรรณ์
33 47507 นางสาว ดลธยิา ผานาค
34 47513 นางสาว ปณพร แป้นแกว้
35 47542 นางสาว ชนิการ์ อิม่มาก

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/11   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา.....................รายวชิา.....................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 744 คณะเพชราวธุ (สีชมพู)
ชือ่-สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว

36 47543 นางสาว ชนิดาภา ธนันชัยจีรภัทร
37 47551 นางสาว ณัฐนันท์ เพชรออ้น
38 47556 นางสาว พชัรมัย สุ่มประเสริฐ
39 47560 นางสาว สัตตบงกช บุญชู
40 47562 นางสาว สิริวมิล อึง้ชิมอิม่
41 47586 นางสาว จณิสตา เพง็สุข
42 47592 นางสาว นิรชา เตียะเพชร
43 47593 นางสาว ปิยาพชัร เพช็ร์สุกใส
44 47597 นางสาว พมิพร์ดา วงษ์ลคร
45 47606 นางสาว อศิวร์ีพร ออ่นเลิศ

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/11   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา.....................รายวชิา.....................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 744 คณะเพชราวธุ (สีชมพู)
ชือ่-สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว

1 47337 นาย พรีณัฐ ม่วงไม้
2 47416 นาย นฤสรณ์ ไวสาริกรรม
3 47419 นาย ภัคนันท์ ข าฉา
4 47464 นาย เสฏฐนันท์ หิรัณย์ธรีภาพ
5 47493 นาย นิธวิฒัน์ สายทอง
6 47495 นาย ปัณณวฒัน์ หวงัวศิิษฎ์
7 47499 นาย ศริชัช เพง่ผล
8 47577 นาย ปณิธาน ยอดนิล
9 47579 นาย เมธาสิทธิ์ สุขสุ่ม
10 47581 นาย ศุภวชิญ์ รัศมีบรรพตกลุ
11 49112 นาย ชุติณัฏฐ์ วรรณศิริวศิาล
12 49113 นาย ณฐนนท์ ส่ือสุนทรานนท์
13 49114 นาย นพณัฐ นิลนวล
14 49115 นาย นิติธร ก าลังมาก
15 49116 นาย พรรณบดินทร์ แกล้วเขตรการ
16 47346 นางสาว จรรยมณฑน์ ใจแสน
17 47354 นางสาว ปวณีา ทับโต
18 47362 นางสาว ศุภารมย์ อนิทเรืองศร
19 47404 นางสาว ศศิวมิล เทียนทอง
20 47425 นางสาว กนัต์กนิษฐ์ เต็มปิยพล
21 47438 นางสาว ปานวาด แสงดารา
22 47440 นางสาว ภูษณิศา ทองหาญ
23 47474 นางสาว ปานตา ทวแีหลม
24 47475 นางสาว พชิชาภา ไชยแกว้
25 47484 นางสาว ศิริบูรณ์ ชืน่ศิริ
26 47514 นางสาว ปภาธชั ม่วงสุข
27 47523 นางสาว สุทิตตา บัวสิน
28 47525 นางสาว อธชิาพชัน์ เจียมศรีพงษ์
29 47541 นางสาว จิรัชญา โมราสุข
30 47555 นางสาว พลอยชมพู หมื่นภักดี
31 47588 นางสาว ณัฏฐณิชา รอดเทียน
32 47590 นางสาว ณัฐวรัญญา ฐิตินันทิวฒัน์
33 48893 นางสาว ปัณฑิตา กมขุนทด
34 49117 นางสาว กญัญาภัค ศรียะมาตร
35 49118 นางสาว ขวญัปีใหม่ พึ่งไชย

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/12   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา.....................รายวชิา.....................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 745 คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)
ชือ่-สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว

36 49119 นางสาว ญานิศา ข าประเสริฐ
37 49120 นางสาว ณิชา ทิพย์เลิศ
38 49121 นางสาว ดวงพร นุสนธ์
39 49122 นางสาว เนื้อเกา้ ภูมรินทร์
40 49123 นางสาว พมิพล์ภัส วงสวาห์
41 49124 นางสาว ศิริยาภรณ์ แกว้พลูศรี
42 49125 นางสาว ศุจีภรณ์ บวรกจิ
43 49126 นางสาว สโรชา คงถาวร
44 49127 นางสาว สุวพชิญ์ รัฐสถาพรชัย
45 49128 นางสาว อนัญญา จันผ่อง

ชือ่-สกลุ

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/12   แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา.....................รายวชิา.....................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 745 คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)



เลขที่ เลขประจ าตัว

1 47385 นาย อภิสิทธิ์ บุญรักษา
2 47417 นาย บัญญัติ กริิณี
3 47455 นาย นภัสกร ออ่นโนน
4 49129 นาย กฤตภาส กาญจนะปริชาติ
5 49130 นาย เจษฎากร แกว้จ ารัสสุขสันติ
6 49131 นาย ฉัตรชัย สรพนิ
7 49132 นาย ธรีพงษ์ อยูสู่ง
8 49133 นาย ธรีภัทร พมิมาลา
9 49134 นาย นนทกร สุปิยะพาณิชย์
10 49135 นาย บริภัทร จีนมหันต์
11 49136 นาย ปฏิภาณ ศิริทองสิงห์ชัย
12 49137 นาย ปิยวฒัน์ ทองนาค
13 49138 นาย พชรวชิญ์ สินแต่ง
14 49139 นาย พรชัย ศรีนางใย
15 49140 นาย ภูริภัทร ข าเดช
16 49141 นาย ศุภกร ถาวรกติติภาส
17 49142 นาย ศุภชัย วดัเมือง
18 49143 นาย อทิธพิล แซ่เล่า
19 47521 นางสาว ศรุดา ศรีวรรณะ
20 47547 นางสาว ณตะวนั บุญส่ง
21 47589 นางสาว ณัฐชยาพร ณัฐชลิตพงศ์
22 49144 นางสาว กรชนก บัวผัน
23 49145 นางสาว กฤติยา ฉัตรทินกร
24 49146 นางสาว กานต์มณี คลอวฒิุนันท์
25 49147 นางสาว ชนาภา ภิญโญ
26 49148 นางสาว ชนิตา เฟื่องไพบูลย์
27 49149 นางสาว ชลันดา สิริบ าเพญ็ทาน
28 49150 นางสาว ณัชชา ไตรรัตน์วุฒิปญัญา
29 49151 นางสาว ณัฐฐพชัร์ วงศ์ปราชญ์
30 49152 นางสาว ณัฐวรรณ เทศกาล
31 49153 นางสาว ณิชา เดือนทอง
32 49154 นางสาว ธญัสิริ โพธิ์ศรี
33 49155 นางสาว น้ าฟา้ ศรกจิ
34 49156 นางสาว พรณิชา กจิประสงค์
35 49157 นางสาว พรยมล เหมือนเงา

ชือ่-สกลุ

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/13   แผนการเรียน : ศิลป์-ค านวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ) ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา...............รายวชิา................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 746 คณะเพชรวธุ(สีชมพู)



เลขที่ เลขประจ าตัว

36 49158 นางสาว ภูริชญา ขุนอนิทร์
37 49159 นางสาว วาริศา ไชยพาม
38 49160 นางสาว วรีภัทร สุขจิตรสกลุชัย
39 49161 นางสาว สลิลทิพย์ แกว้เกษ
40 49162 นางสาว สุพชิญา อนุสนธิ์
41 49163 นางสาว อรณิชา แกว้ทองดี
42 49164 นางสาว อรณิชา สิงโตออ่น
43 49165 นางสาว อคัรณี สุหร่ายมาตร์
44 49166 นางสาว อจัจิมา ขวญัใจ
45 49167 นางสาว อสัมาวี นูนคาน

ชือ่-สกลุ

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/13   แผนการเรียน : ศิลป์-ค านวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ) ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา...............รายวชิา................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน............................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................ห้องประจ า 746 คณะเพชรวธุ(สีชมพู)



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 47492 นาย ธนาเดช บุญมีรอด

2 49041 นาย นราภัทร สันติภาพจันทรา

3 49168 นาย กลทีป์ มโนธรรมกจิ

4 49169 นาย กษิดิศ แกว้จอน

5 49170 นาย กนัณพงศ์ โชติสุวรรณรัตน์

6 49171 นาย ณัฐดนัยพล ชัยผัน

7 49172 นาย ปรวฒัน์ เสียงเสนาะ

8 49173 นาย พทัธพงศ์ วฒันพฤกษชาติ

9 49174 นาย ภูเบศ ปอพานิชกรณ์

10 49175 นาย ภูมิรพี เข็มเลิศ

11 47392 นางสาว ณิชา ตุงคะ

12 47512 นางสาว เบญญาภา โคจรนา

13 49176 นางสาว กมลชนก เทียนเจริญ

14 49177 นางสาว ซูซาน นีลเซ่บ

15 49178 นางสาว ณิชนันท์ ออ่งยิม้

16 49179 นางสาว นันท์นภัส น้อยแกว้

17 49180 นางสาว นิราภร แตงน้อย

18 49181 นางสาว พนัชกร สวนอาษา

19 49182 นางสาว พรนภา ชูพนิิจ

20 49183 นางสาว พรพชิชา วจิิตรสาร

21 49184 นางสาว พลอยรพี พพิธิกลุ

22 49185 นางสาว ลาลิตา เฮนทิช

23 49186 นางสาว วชิญาพร ทองสีออ่น

24 49187 นางสาว ศลิษา ติยสถาพร

25 49188 นางสาว ศิวชัญา โพธิ์อรุณ

ชือ่-สกลุ

โรงเรียนนครสวรรค์
       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/14   แผนการเรียน : ศิลป์-ภาษา (MP : โครงการห้องเรียนพหุภาษา) ภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวชิา............................รายวชิา............................................................จ านวน.........หน่วยกติ ครูผู้สอน................................................

คุณครูที่ปรึกษา.......................................................................................................................................ห้องประจ า 222 คณะพิณทิพย ์(สีเลือดหมู)



เลขที่ เลขประจ าตัว

1 48920 นาย ก้องกวิน ทงัสุพานิช

2 49048 นาย ชนกานต์ สุทธิมาศ

3 49049 นาย ถิโรดม แสงสว่าง

4 49050 นาย ทฆีโชติ นิลเพชร

5 49051 นาย ธภทัร ปภากรเกตุรัตน์

6 49052 นาย นภนนท์ นอขุนทด

7 49053 นาย ปณัณ์ อธิคมานนท์

8 49054 นาย พชระ ทศันียป์ระภากร

9 49055 นาย รตนชนน ทองดี

10 49056 นาย ศุภกิตต์ิ ในผลดี

11 49057 นาย สุเมศ มั่นวงษ์

12 47359 นางสาว วรรณวิสา ประสิทธิเ์ขตกิจ

13 47386 นางสาว กัญญาณัฐ ศิริวังไชย

14 47442 นางสาว ศรีสตรี ด้นประดิษฐ

15 47447 นางสาว อัยลดา นันทพันธ์

16 47603 นางสาว สุกัญญา บญุเรือง

17 49058 นางสาว ชนัญธิดา เขาแก้ว

18 49059 นางสาว โชติกา เหมพิจติร

19 49060 นางสาว ณัฐณิชา สุวรรณคีรี

20 49061 นางสาว ณัฐธยาน์ ผะอบทพิย์

21 49062 นางสาว ณิชาพัชร์ มีแก้วแกม

22 49063 นางสาว ธัญญเรศ เขียนสอาด

23 49064 นางสาว บณัฑิตา สุนันทช์ัย

24 49065 นางสาว ปณุยนุช ใจชอบงาม

25 49066 นางสาว แพรวา หว่างตระกูล

26 49067 นางสาว วริศรา ทาจ าปา

27 49068 นางสาว ศรัลรัตน์ เหง่าทอง

28 49069 นางสาว ศิรภสัสร แสนศิริ

29 49070 นางสาว สโรชา ราชเขียว

30 49071 นางสาว สิริประภา แปน้แก้ว

ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนนครสวรรค์

รหสัวิชา...............รายวิชา................................................จ านวน.........หน่วยกิต ครูผู้สอน..........................................................

คุณครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................................ห้องประจ า 333   คณะศิวาลัย(น  าเงิน)

ชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/15  แผนการเรียน:วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์) ภาคเรียนที่ 1/2562


