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ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการ
สอบคัดเลือกเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นั้น  

 

  โรงเรียนนครสวรรค์ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป จ านวน 60 คนโดยแบ่งเป็น 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 20 คน และ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  
(ศิลป์-ค านวณ) จ านวน 40 คน ดังแนบท้ายประกาศ และให้นักเรียนตัวจริงทีมี่รายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัว
และมอบตัวด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.nssc.ac.th หาก
นักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่า “สละสิทธิ์” ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทห้องเรียนทั่วไปของโรงเรียนนครสวรรค์  
 
          อนึ่ง หากมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ โรงเรียนจะด าเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้ 
ในล าดับถัดไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   8  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

      
            (นายพันศักดิ์  ศรีทอง)  
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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บัญชีรายช่ือนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 

------------------------------------------------------------------------ 
 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก(ตัวจริง) ประเภทห้องเรียนทั่วไป  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 

40003 นายธรรณกร  สังข์สุข วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40005 เด็กชายศิรวิชณ์  ศรีสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40024 นายคณินทร์  สุวรรณสถิตย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40036 นางสาวพุทธกาล  แก่นแก้ว วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40048 นางสาวพิชญาภา  ภูยาดาว วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40052 นางสาวจิดาภา  ดอนจันทร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40071 นายธนกฤษ  มงคลพณิช วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40086 เด็กชายณภัทร  โยธคล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40092 นายกานตพงศ์  แก้วปาน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40112 เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40126 นายภูมินทร์  บุญสูงเนิน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40143 นางสาวพันธ์ฑิตา  ค าแบน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40150 นายนฤพนธ์  แจ่มอ่วม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40153 นางสาวบุศกร  มาเจริญ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40154 นางสาวปัณฑา  เมธาชัชวาล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40183 นางสาวทิพย์ธารา  โพทะ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40207 เด็กชายนันทพัฒน์  กาฬษร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40208 นางสาวอัมพา  ชักน า วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40214 นายสุวพิชญ์  พุฒศิริ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

40215 นางสาวสุพิชฌาย์  พุฒศิริ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวส ารอง) ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

 
เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล ผลการสอบคัดเลือก 

40127 นายอธิเทพ  ขันติยะชัย ส ารองคนท่ี 1 

40012 นายชัยภัทร  เกษวิริยะการณ์ ส ารองคนท่ี 2 

40034 นางสาวศศิตรา  จันวงศ ์ ส ารองคนท่ี 3 

40065 นายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช ส ารองคนท่ี 4 

40077 นางสาวพัชรภรณ์  อินอ่วม ส ารองคนท่ี 5 
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รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก(ตัวจริง) ประเภทห้องเรียนทั่วไป  
แผนการเรียนคณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 

40012 นายชัยภัทร  เกษวิริยะการณ์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40015 นางสาวสุภารัตน์  ทามี คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40019 นางสาวนริศรา  ปิตะแสง คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40023 นางสาวชมพูนิกข์  พูลอนันต์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40030 นางสาวจิราภา  อินบัว คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40033 นางสาวปวีณา  จินตนาการวิไล คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40034 นางสาวศศิตรา  จันวงศ ์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40039 นางสาวนภสร  พร้าวตะคุ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40041 นางสาวสิระสา  สุริยา คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40044 นางสาวณัฐกานต์  เลิศล้ า คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40045 นางสาวธัมมพร  พ่ึงเจียม คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40046 นางสาวกมลชนก  โตทิม คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40054 นายพศวีร์  พลล่องช้าง คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40065 นายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40066 นายธนเดช  สุขสมพงษ์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40073 นางสาวภูไท  โภควิริยะ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40075 นางสาวอภิญญา  ด้วงชื่น คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40077 นางสาวพัชรภรณ์  อินอ่วม คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40079 นางสาวณัฐชยาน์  โกมลสวรรค์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40084 นายสิทธิพร  เสริมสนธิ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40085 นางสาวภัคจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40090 นายปาณัส  พวงระย้า คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40091 เด็กชายพลพฤกศ์  รักษาริกรณ์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40098 เด็กหญิงโชติกา  หานาคี คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40114 เด็กชายชนาธิป  คุ่ยหอม คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40119 นายคีริศวร์  เสถียรนนทศิริ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40120 นายธีรนัย  นวลจันทร์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40127 นายอธิเทพ  ขันติยะชัย คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40135 นายสุภัควิชญ์  มั่นศรีเจริญ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ)  
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เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 

40137 นางสาวณิชา  ปาลวัฒน ์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40140 เด็กชายรณกร  น้อยเจริญ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40142 นายธนธรรม  นวะมะวัฒน์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40144 นายโชคชัย  ธระสวัสดิ์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40155 เด็กหญิงชญาภา  ภคินพิตรพิบูล คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40163 นางสาวเจนจิรา  เจนสาริกิจ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40180 นางสาวพรนที  ถิรจัตุนที คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40185 นายวัฒนากร  ค าโน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40192 นายธีรัช  อินทฉาย คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40205 นางสาวลวัณรัตน์  อินท์สุวรรณ์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

40206 นายกันตพงศ์  ตั้งเชยวิไล คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 
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รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวส ารอง) ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
แผนการเรียนคณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-ค านวณ) 

 
เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล ผลการสอบคัดเลือก 

40198 นางสาวสุชัญสิน ี โหมรันต์สุขศกุณ ส ารองคนท่ี 1 

40025 นายภวัฒน์กุล  โชคอนันต์นิธิ ส ารองคนท่ี 2 

40176 นายกิจจาพัฒน์  ศรีสังข์ ส ารองคนท่ี 3 

40097 นางสาวธนพร  รัชตะไชยสมสกุล ส ารองคนท่ี 4 

40056 นางสาวตรีญาดา  ไหมน่วม ส ารองคนท่ี 5 

40060 นางสาววิชุดา  ศรีแจ่ม ส ารองคนท่ี 6 

40181 นางสาวอนัญชนา  ศรีรอด ส ารองคนท่ี 7 

40199 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรี่ยมสุวรรณ ส ารองคนท่ี 8 

40131 นางสาวภัทรภร  สิงห์ทอง ส ารองคนท่ี 9 

40147 นางสาวเขมจิรา  จันทร์น้อย ส ารองคนท่ี 10 

40124 นางสาวศุภิสรา  เปรมปรู ส ารองคนท่ี 11 

40129 นางสาวปารวี  แจ่มหอม ส ารองคนท่ี 12 

40218 นางสาวทัศนีย์  ทุ่งจันทร์ ส ารองคนท่ี 13 

40161 เด็กหญิงพัชราภา  พานิชวัฒนะ ส ารองคนท่ี 14 

40194 เด็กหญิงสรัญรัตน์  อ่วมทร ส ารองคนท่ี 15 

40190 นางสาวชลธิชา  สอนมาก ส ารองคนท่ี 16 

40224 นายสุรยุทธ  เลิศสมพงษ์ ส ารองคนท่ี 16 

40004 นายพิตรพิบูล  บุญมี ส ารองคนท่ี 18 

40146 นางสาวสุกัญญา  เอ่ียมอนันต์ ส ารองคนท่ี 19 

40013 นางสาวสุกฤตา  บุญดี ส ารองคนท่ี 20 

 

 

 

 


