
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48410 เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกลุ

2 48411 เด็กชายจริภัทร  ศิริเขตกรณ์

3 48412 เด็กชายทีฆภัฏ  ทรัพยร์วงทอง

4 48413 เด็กชายธนบดี  เสือเขยีว

5 48414 เด็กชายธีทัต  หมีทอง

6 48415 เด็กชายธีธัช  จติรขนุทด

7 48416 เด็กชายนรภัทร  หวังซ่ือกลุ

8 48417 เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์

9 48418 เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน

10 48419 เด็กชายปัณณทัต  จริธนานันท์

11 48420 เด็กชายพนัธ์ธีรา  ตรัยรัตนเมธี

12 48421 เด็กชายภูรีณัฐ  จุ่นน้อย

13 48422 เด็กชายวชิรวุธ  มั่นศิลป์

14 48423 เด็กชายวริษฐ์  อนิทรียว์งศ์

15 48425 เด็กชายศุภณัช  สุพรรณสาร

16 48426 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์

17 48427 เด็กชายอธิธัช  สุทธิ

18 48428 เด็กชายโอปอ  อุ่นทิวากร

19 48429 เด็กหญิงกชณัฐ  วงศ์แกว้โพธิท์อง

20 48430 เด็กหญิงกญัญาวีร์  เกดิสุข

21 48431 เด็กหญิงกริณา  วิมลลักษณ์

22 48432 เด็กหญิงเจล่า  ดวงแกว้

23 48433 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ

24 48434 เด็กหญิงชัญญพชัร์  โชคเกยีรติสกลุ

25 48435 เด็กหญิงณภัชนันท์  ปรีชาญาณ

26 48436 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สวรรค์คณากร

27 48437 เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์

28 48438 เด็กหญิงนรียา  วนพงศ์ไพศาล

29 48439 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจม่

30 48440 เด็กหญิงปภาวริณ  จนัทร์ทับ

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/1      ภาคเรียนที ่0   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

 ห้องประจ าชั้น 921   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)ครูทีป่รึกษา1.นางปราณี  ดิษเจริญ/2.นางสาววรัญญา  สุนันต๊ะ



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/1      ภาคเรียนที ่0   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

 ห้องประจ าชั้น 921   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)ครูทีป่รึกษา1.นางปราณี  ดิษเจริญ/2.นางสาววรัญญา  สุนันต๊ะ

31 48441 เด็กหญิงภัทรมน  เรืองวราพชิญ์

32 48442 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพลู

33 48443 เด็กหญิงวรันธร  มีมุข

34 48444 เด็กหญิงสุพชิญา  พฤกษมาศ

35 48445 เด็กหญิงอชัฌาลัย  ศัพท์พนัธ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48446 เด็กชายฐาปนพงศ์  สุดหอม

2 48447 เด็กชายณรงค์ฤทธิ ์ ยาสา

3 48449 เด็กชายณัฐนนท์  หวังวิศิษฎ์

4 48450 เด็กชายต้นรัก  วงค์รอด

5 48451 เด็กชายธนธรณ์  ศิริเลิศวัฒนา

6 48452 เด็กชายธัญวุฒิ  พงษ์วิทยานุกฤต

7 48453 เด็กชายนิธิศ  ธาตุเปลวทอง

8 48454 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ทับเกษตร

9 48455 เด็กชายพสักร  แกว้กลาง

10 48456 เด็กชายภูบดิน  อนุคระหานนท์

11 48457 เด็กชายภูมินันท์  จุ่นบุญ

12 48458 เด็กชายภูริ  โรจน์สุวณิชกร

13 48459 เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์

14 48460 เด็กชายศุภณัฐ  ภูว่ิภาดาวรรธณ์

15 48461 เด็กชายอทิธิพทัธ์  พทุธมงคล

16 48462 เด็กหญิงกรชนก  จนัทร

17 48463 เด็กหญิงกลัยกร  กงสอน

18 48464 เด็กหญิงชนม์นิภา  รักพานิชมณี

19 48465 เด็กหญิงชนิกานต์  จนัทรบุศย์

20 48466 เด็กหญิงณัฐวดี  กรินทะ

21 48467 เด็กหญิงณิชชาภัทร  คชหิรัญ

22 48468 เด็กหญิงณิชากร  ข าขดุ

23 48469 เด็กหญิงทักษอร  นุ่นละออง

24 48470 เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์

25 48471 เด็กหญิงปิยเพชร  ข าแป้น

26 48472 เด็กหญิงพชิามญชุ์  ฟา้สูงเนิน

27 48473 เด็กหญิงพมิพภ์ัทร  ปกเกษ

28 48474 เด็กหญิงลลิตภัทร  หมั่นเขตกจิ

29 48475 เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์

30 48476 เด็กหญิงศรุตา  อาวเจนพงษ์

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/2      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชัน้ 922  คณะเพชราวธุ (สีชมพู)ครูทีป่รึกษา1.นางวราภรณ์  ศรีดาวงษ/์2.นางสาวธัชชา  พุทธากรณ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/2      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชัน้ 922  คณะเพชราวธุ (สีชมพู)ครูทีป่รึกษา1.นางวราภรณ์  ศรีดาวงษ/์2.นางสาวธัชชา  พุทธากรณ์

31 48477 เด็กหญิงสาริศา  หาทรัพย์

32 48478 เด็กหญิงสิดาพร  ว่องไวทวีวงศ์

33 48479 เด็กหญิงอณาญ์มิกา  คุณาปราโมทย์

34 48480 เด็กหญิงอติญา  พนัธุก์ลับ

35 48481 เด็กหญิงอริสา  วงศ์กระจา่ง



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48482 เด็กชายกนัณพงศ์  วังกระแสร์

2 48483 เด็กชายจกัรภัทร  สุวจนกรณ์

3 48484 เด็กชายชานนท์  ล้ิมจ ารูญรัตน์

4 48485 เด็กชายฐิติพล  วัฒนะธนากร

5 48486 นายเด่นภูมิ  สอนพร

6 48487 เด็กชายธน  เหล่าสุวรรณ

7 48488 เด็กชายธนภัทร  จนัทร์เกษมสัตย์

8 48489 เด็กชายนุติพล  ค าสอน

9 48490 เด็กชายบุณวรัตถ ์ ประสารพนัธุ์

10 48491 เด็กชายปณิธาน  หนูเนตร

11 48492 เด็กชายพนธกร  เกษร

12 48494 เด็กชายรณชัย  ออ่นสอาด

13 48495 เด็กชายศิกษก  ปัน้งาม

14 48496 เด็กชายศิรณัฐ  สันตติทรัพย์

15 48497 เด็กชายศุภรวิชญ์  ท่านมุข

16 48498 เด็กชายสิรภพ  โชติช่วง

17 48499 เด็กชายอคัรวินท์  โลหะศิริภากรณ์

18 48500 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อยู่รอด

19 48501 เด็กหญิงจรัิจฌา  ทองถาวรวงศ์

20 48502 เด็กหญิงชาลิสา  อิ้มพฒัน์

21 48503 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช านาญรักษา

22 48504 เด็กหญิงณัชชา  ขาวสะอาด

23 48505 เด็กหญิงณัฐนรี  กองสิงห์

24 48506 เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง

25 48507 เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจนัทร์

26 48508 เด็กหญิงนันทภัค  วุฒิเดชก าจร

27 48509 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิกรณ์

28 48510 เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ

29 48511 เด็กหญิงพชิชาพร  ไม้หอม

30 48512 เด็กหญิงพชิญาภา  ศรีแจม่

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/3      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 923  คณะพิณทิพย์ (สีเลือดหมู)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวสายฝน  เชียงสา/2.นายกฤตนัน  ลักษณานันท์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/3      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 923  คณะพิณทิพย์ (สีเลือดหมู)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวสายฝน  เชียงสา/2.นายกฤตนัน  ลักษณานันท์

31 48513 เด็กหญิงเพญ็พชิชา  บุญมา

32 48514 นางสาวรัตนากร  วิสิทธิพ์านิช

33 48515 เด็กหญิงวรินยพุา  วาชิซาวา

34 48516 เด็กหญิงศุภัชญา  วงศ์แสงทอง

35 48517 เด็กหญิงอลีนา  ขยนัเขตกรณ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48518 เด็กชายกานตพงศ  ค าพรีะ

2 48519 เด็กชายเกรียงเดช  สุวรรณเวก

3 48520 เด็กชายคชเมฆ  เพชรสว่างดี

4 48521 เด็กชายชาญอนันท์  กงัสัมฤทธิ์

5 48522 นายณฐนนท์  กาลานุสนธิ์

6 48523 เด็กชายธีรกานต์  แว่นแกว้

7 48524 เด็กชายนิพษิฐพล  ด้วงกลัด

8 48525 เด็กชายปิยวัฒน์  หอมรส

9 48526 เด็กชายพงศ์พพิฒัน์  พนัธุรัตน์

10 48527 เด็กชายพชิญะ  ร้อยศรี

11 48528 เด็กชายพรีภัทร  ศรีอนิทร์

12 48529 เด็กชายรุ่งรดิศ  ยวนเมือง

13 48530 เด็กชายศศิศ  พนิิจเกสร

14 48531 เด็กชายศุภกติต์ิ  เตชสิทธิพ์ลิน

15 48532 เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง

16 48533 นายสุประวีณ์  แตงฉ่ า

17 48534 เด็กหญิงกฤติญา  วิมลวัชรกร

18 48535 เด็กหญิงกลุกญัญา  พนัธุว์รรธนะสิน

19 48536 เด็กหญิงเจนบุตรี  ทองเป้า

20 48537 เด็กหญิงชนาภา  วังประเสริฐกลุ

21 48538 เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขติ

22 48539 เด็กหญิงณฐมน  วชิรานันท์

23 48540 เด็กหญิงณภัทร  พณิพาทย์

24 48541 เด็กหญิงณิชาภัทร  มีฤทธิ์

25 48542 เด็กหญิงธนภินันท์  พสัสร

26 48543 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยจู

27 48544 เด็กหญิงธัญวลัย  นามวิเศษ

28 48545 เด็กหญิงปรีชญา  วิมลอนันต์

29 48546 เด็กหญิงปาณิสรา  ปล่ังกลาง

30 48547 เด็กหญิงปานวาด  พานิชศุภผล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/4      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชัน้ 924   คณะตรีโลกนาถ (สีฟา้)ครูทีป่รึกษา1.นางพรลภัส  ทองชุบ/2.นางสาวสุภัทรา  ชะรัดรัมย์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/4      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชัน้ 924   คณะตรีโลกนาถ (สีฟา้)ครูทีป่รึกษา1.นางพรลภัส  ทองชุบ/2.นางสาวสุภัทรา  ชะรัดรัมย์

31 48548 เด็กหญิงปิติภา  โพธิอ์อ่น

32 48549 เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์ค า

33 48550 เด็กหญิงพทัธนันทฺ ์ นิธิบุณยบดี

34 48551 เด็กหญิงพชิามญชุ์  กลัดทรัพย์

35 48552 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุม่กล่อม

36 48553 เด็กหญิงศุภาพชิญ์  พึง่เจยีม



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48554 เด็กชายกรวุฒิ  ธิติธนานนท์

2 48555 เด็กชายกนัตพฒัน์  สุราฤทธิ์

3 48556 เด็กชายกติติศักด์ิ  ยมรัตน์

4 48557 เด็กชายชูเกยีรติ  แกว้ประดิษฐ์

5 48558 เด็กชายณฐพนธ์  มีมุข

6 48559 เด็กชายแทนคุณ  มูลชารี

7 48560 เด็กชายธนกฤต  กองถวิล

8 48561 เด็กชายธนภัทร  ดีพุม่

9 48563 นายภานุพงศ์  พานทอง

10 48564 เด็กชายรัญชน์  จนัทร์เหลือง

11 48565 เด็กชายศรัณย ู ออ่งแกว้

12 48566 เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ

13 48567 เด็กชายสิรวุฒิ  ภาคภูมิกมลเลิศ

14 48568 เด็กชายสิริพงศ์  พงษ์พฒันะ

15 48569 เด็กหญิงกนิกนันต์ฏา  อ ามาตย์

16 48570 เด็กหญิงกมลชนก  มูลโพธิ์

17 48571 เด็กหญิงกญัญาณัฐ  ธัญญมงคลชัย

18 48572 เด็กหญิงกนัยาวีร์  ตุ้มทอง

19 48573 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เบญจชลฤทธิ์

20 48574 เด็กหญิงจดิาภา  ขนัแกว้

21 48575 นางสาวณัฐกานต์  โพธิก์ลุ

22 48576 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดีพจิารณ์

23 48577 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรพรชัย

24 48578 เด็กหญิงตีรณา  หินแกว้

25 48579 เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์จติราทร

26 48580 เด็กหญิงธัญยธรณ์  แสงรวีวิสิฐ

27 48581 เด็กหญิงปกติตา  แกว้ม่วง

28 48582 เด็กหญิงพชรศร  พรหมสูตร์

29 48583 เด็กหญิงรดารตา  เรืองจติุโพธิพ์าน

30 48584 เด็กหญิงวรวลัญช์  หาดแกว้

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/5      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชั้น 931   คณะนารายณ์ (สีเขียว)ครูทีป่รึกษา1.นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์/2.นายธันยาณัฐ  รังสิยานนท์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/5      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชั้น 931   คณะนารายณ์ (สีเขียว)ครูทีป่รึกษา1.นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์/2.นายธันยาณัฐ  รังสิยานนท์

31 48585 เด็กหญิงวิมลณัฐ  จอมไพศรี

32 48586 เด็กหญิงศุพชิญา  น้อยนาช

33 48587 เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย์

34 48588 เด็กหญิงอธิชยานันต์  ฤคณีย์

35 48589 เด็กหญิงอารีรัตน์  โชชัย



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48590 เด็กชายกมล  ไชยแก้ว
2 48591 เด็กชายจิรายุ  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
3 48592 เด็กชายชนาธิป  เมืองนาคิน
4 48593 เด็กชายฐาพล  มนุญญวงศ์
5 48594 เด็กชายธณัชนนท์  ศิริชุมชัย
6 48595 เด็กชายดานุ  บุญมาก
7 48596 เด็กชายปวริศร์  มาลาแก้ว
8 48597 เด็กชายปุญณพัฒน์  ปัน้สุรินทร์
9 48598 เด็กชายภัทรพล  ศิริสุขพิมล
10 48599 เด็กชายภูริต  พลเยี่ยม
11 48600 เด็กชายมนตรี  พินผ่อง
12 48601 เด็กชายยศวัช  เรืองศรี
13 48602 เด็กชายศาสตรา  บัวสละ
14 48603 เด็กชายสิรภัทร  โพธาราม
15 48604 เด็กชายสิริศักด์ิ  แถวสุวรรณ
16 48605 เด็กชายอิทธิณ์ณัฎฐ์  ม่วงพลับ
17 48606 เด็กหญิงกานต์รวี  ปรักมาส
18 48607 เด็กหญิงกิติญาดา  ใจธรรม
19 48608 เด็กหญิงชลีรัตน์  สิสาริกร
20 48609 เด็กหญิงญาดา  เถื่อนช้าง
21 48610 เด็กหญิงณิชรัตน์  ศรีอรุณพรรณรา
22 48611 เด็กหญิงดรุณรัตน์  ชูหมื่นไวย์
23 48612 นางสาวดาราวดี  พรมเวียง
24 48613 เด็กหญิงธนวดี  กล่ าฉ่ า
25 48614 เด็กหญิงธนัชภัค  ธิชากรณ์
26 48615 เด็กหญิงนฏกร  พุคยาภรณ์
27 48616 เด็กหญิงปาณิสรา  รอบครอบ
28 48617 เด็กหญิงพรไพลิน  รอดเขียน
29 48618 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพิรอด
30 48619 เด็กหญิงพิชญาภา  เอียงผาสุข

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/6      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชั้น 932   คณะเอราวัณ  (สีแสด)ครูทีป่รึกษา1.นางณัฐกานต์  ติยะสัญ/2.นางทิวา  เกษมศุภกุล



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/6      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชั้น 932   คณะเอราวัณ  (สีแสด)ครูทีป่รึกษา1.นางณัฐกานต์  ติยะสัญ/2.นางทิวา  เกษมศุภกุล

31 48620 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จิตรราช
32 48621 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุ้มชาติ
33 48622 เด็กหญิงมีนา  สมัครไทย
34 48623 นางสาวรวิสุดา  เลิศลักษมีพันธ์
35 48624 เด็กหญิงวริศวรรณ  จันทร์เชื้อ
36 48625 เด็กหญิงวิชญาพร  ปิน่อ่อน
37 48626 เด็กหญิงศศิพร  ไชยวุฒิ
38 48627 เด็กหญิงสุรวิภา  มั่งงาม
39 48628 เด็กหญิงหทัยพัชร์  วจีสัจจะ
40 48629 เด็กหญิงอรกานต์  ไค่นุ่นภา



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

1 48630 เด็กชายกิตติภมูิ  ประทุมมา

2 48631 เด็กชายจัสธิญส์  ฉัตรไพศาลกุล

3 48632 เด็กชายจิรภทัร  สุขเกษม

4 48633 เด็กชายณัฐวัฒน ์ ฐิตินนัทิวัฒน์

5 48634 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สรจิตวิรีกุล

6 48635 เด็กชายธนวัฒน ์ อยู่เกษม

7 48636 เด็กชายธีทัต  อนนัต์ณัฎฐพงศ์

8 48637 เด็กชายปริญญา  ไตรกิจมงคล

9 48638 เด็กชายปณัณวัชร์  เชเดช

10 48639 เด็กชายพิสิฐชัย  ผาสุข

11 48640 นายภคพล  วันจันทร์

12 48641 เด็กชายภชูิสส์  อุ่ยเจริญศักด์ิ

13 48642 เด็กชายวัชรพงศ์  หล่อเลิศรัตน์

14 48643 เด็กชายศิวปรีชา  ทองสุคนธ์

15 48644 นายสิทธิศักด์ิ  สุขส าราญ

16 48645 เด็กชายสุวิจักษณ์  ต้ังพัฒนภญิโญ

17 48646 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซิมทิม

18 48647 เด็กหญิงชญานตุม์  วีระเกียรติกุล

19 48648 เด็กหญิงชิโนทัย  ศรีสุข

20 48649 เด็กหญิงญาณิศา  ปานนลิ

21 48650 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ปริมาณ

22 48651 เด็กหญิงธนาภา  ต้ังสิทธิคุณ

23 48652 เด็กหญิงธวัลพร  เทพบตุร

24 48653 เด็กหญิงบญุยานชุ  ปานอินทร์

25 48654 เด็กหญิงปยินชุ  แสงสร้อย

26 48655 เด็กหญิงพรชนก  ณ นา่น

27 48656 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริโสม

28 48657 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงพูล

29 48658 เด็กหญิงพิมพ์บญุ  เมณฑ์กูล

30 48659 เด็กหญิงพิรยา  ทองค า

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี  3/7     ภาคเรียนที่ 1   ปกีารศึกษา 2563    รหสัวิชา...............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 231   คณะเอราวัณ (สีแสด)ครูที่ปรึกษา1.นางพนารัตน ์ จิวสืบพงษ์/2.นายส าราญ  อินทร์ประสิทธิ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี  3/7     ภาคเรียนที่ 1   ปกีารศึกษา 2563    รหสัวิชา...............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 231   คณะเอราวัณ (สีแสด)ครูที่ปรึกษา1.นางพนารัตน ์ จิวสืบพงษ์/2.นายส าราญ  อินทร์ประสิทธิ์

31 48660 เด็กหญิงพิริยากร  อ านวยชัย

32 48661 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เอื้ออ าไพ

33 48662 เด็กหญิงมนสันนัท์  เนยีมนดั

34 48663 เด็กหญิงรุจาภา  กระแสบตุร

35 48664 เด็กหญิงลักษิกา  ปิน่เขียน

36 48666 เด็กหญิงศศิภาวรรณ  รักแก้ว

37 48667 เด็กหญิงสุภาทิพย์  ภสัสร

38 48668 เด็กหญิงอัครฎา  เอมสรรค์

39 48669 เด็กหญิงอันเจลา สุธิตา  เพียรพิทักษ์

40 49652 เด็กหญิงณัฐนนัท์  ศิริทัพ



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48670 เด็กชายกติตินันท์  เตียทวีเกยีรติ

2 48671 เด็กชายเกษมพล  ยงัด ารงค์

3 48672 เด็กชายชัชพล  รัตนาธรรมวัฒน์

4 48673 เด็กชายทองธารา  สุเมธโชติเมธา

5 48674 เด็กชายธนกฤต  ศาสตร์จรีสกลุ

6 48675 เด็กชายธนศักด์ิ  จรัูตน์

7 48676 เด็กชายธิติวุฒิ  โชติผล

8 48677 เด็กชายพชัรพฤกษ์  คมวิชาชาญ

9 48678 เด็กชายภัทรพงศ์  เอี่ยมส าอางค์

10 48679 เด็กชายโมกขศักด์ิ  พฤฒินันทกนก

11 48680 เด็กชายรชต  จนัทพาส

12 48681 เด็กชายวรวรรธน์  คงคล้าย

13 48682 เด็กชายวิกรม  สินธุธาน

14 48683 เด็กชายวีรภัทร  ธูปบูชา

15 48684 เด็กชายสุวิจกัขณ์  ออ่นสิงห์

16 48685 เด็กชายอดิศร  ทิพยโกศัย

17 48686 เด็กชายอธิป  ธรรศชยางกรู

18 48687 นางสาวกชพร  ชีพสุวรรณ

19 48688 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญนุช

20 48689 เด็กหญิงกลัยกร  ทองแกมแกว้

21 48690 เด็กหญิงจณิณรักษ์  เชเดช

22 48691 เด็กหญิงจฑุารัตน์  เถื่อนสุข

23 48692 เด็กหญิงชนกนันท์  สังขจ์ุ้ย

24 48693 เด็กหญิงชัชญา  วงศ์กมลวรรณ

25 48694 เด็กหญิงณัฏชนน  กมขนุทด

26 48695 เด็กหญิงณัฐนันท์  พนัรอด

27 48696 นางสาวนภัสวรรณ  จอ้ยศรีเกตุ

28 48697 เด็กหญิงนฤมล  สุขมาก

29 48699 เด็กหญิงเนตรนภา  แกว้เวียง

30 48701 เด็กหญิงปวีณ์รัชต์  คลอวุฒินันท์

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/8      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 232   คณะนารายณ์ (สีเขียว)ครูทีป่รึกษา1.สิบเอกจเร  สิงห์น้อย/2.นางสาววราภรณ์  คงหอม



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/8      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 232   คณะนารายณ์ (สีเขียว)ครูทีป่รึกษา1.สิบเอกจเร  สิงห์น้อย/2.นางสาววราภรณ์  คงหอม

31 48702 เด็กหญิงพรรณพนัช  คมวิชาชาญ

32 48703 เด็กหญิงพอฤทัย  ทองนิล

33 48704 นางสาวเพชรชมพ ู วรวุฒิ

34 48705 เด็กหญิงมนต์ระวี  วีระณะ

35 48706 เด็กหญิงศุภกานต์  แกว้พราย

36 48707 นางสาวสิราสรย ์ ทรัพยเ์กดิผล

37 48709 เด็กหญิงสุรัญชนา  ปัน้นาค

38 49653 เด็กหญิงณัฐณันท์  อนุศาสนนันท์

39 49654 เด็กหญิงธนชนก  สิงห์โตทอง



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48710 เด็กชายกอ้งภพ  เสาวรส

2 48711 นายกนัต์ธีร์  ไหลบุตรดี

3 48712 เด็กชายชัยพร  สุปิยะพาณิชย์

4 48713 เด็กชายณฐพฒัน์  ชุณหะมณีวัฒน์

5 48714 เด็กชายตรัยภูมิ  บุญกล่อม

6 48715 เด็กชายทัศน์พล  บัวรมย์

7 48716 เด็กชายธนบัตร  กงัวานไกร

8 48717 เด็กชายนนทพฒัน์  แสงค า

9 48718 เด็กชายนิติธร  องอาจ

10 48719 นายปัณณวัฒน์  ข าเมือง

11 48720 เด็กชายพงศ์พล  ขติัวงค์

12 48721 เด็กชายภูชิต  บัวเทศ

13 48722 เด็กชายภูพรัิฐ  อคัรพงศ์พชิญา

14 48723 เด็กชายรักธีร์ธรรม  จนัทร์พานิช

15 48724 เด็กชายสุกจิา  สุขประเสริฐ

16 48725 เด็กชายสุรชานนท์  ทองเกล้ียง

17 48726 เด็กหญิงกมลวรรณ  พวงสมบัติ

18 48727 เด็กหญิงกญัญาพชัร  โพธิท์อง

19 48728 เด็กหญิงเกวลิน  เลิศพรตสมบัติ

20 48729 เด็กหญิงจนัศิลารัตน์  เนท

21 48730 เด็กหญิงชาลิสา  วิมลสมบัติ

22 48731 เด็กหญิงชุติภากาญจน์  นามแฮด

23 48732 เด็กหญิงณภัทร  ภักดีวงษ์

24 48733 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรรอด

25 48734 เด็กหญิงธีราพร  นาคอริยกลุ

26 48735 เด็กหญิงนรีพศุิทธิ ์ ทรัพยม์ูล

27 48736 เด็กหญิงบุณฑริกา  ตันติวิท

28 48737 เด็กหญิงเปีย่มรัก  ระวังภัย

29 48738 เด็กหญิงผาณิตนิภา  อนุศักด์ิ

30 48739 เด็กหญิงพชัรมัย  ฤทธิเดช

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/9      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชั้น 233   คณะตรีโลกนาถ  (สีฟ้า)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวเกษศิรินทร์  เซ็นบัว/2.นางสาวนิภาภรณ์  เรืองอยู่



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/9      ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชั้น 233   คณะตรีโลกนาถ  (สีฟ้า)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวเกษศิรินทร์  เซ็นบัว/2.นางสาวนิภาภรณ์  เรืองอยู่

31 48740 เด็กหญิงพชิญานิน  อยู่ชัง

32 48741 เด็กหญิงเพชรรตี  ปวุตตานนท์

33 48742 เด็กหญิงแม้นเดือน  พทิักษ์ชัยธรรม

34 48743 เด็กหญิงวสุกาญจน์  เณรตากอ้ง

35 48744 เด็กหญิงศรัญญา  เต็งศิริ

36 48745 เด็กหญิงศรุตา  ครุฑเผือก

37 48746 เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิบ์ ารุง

38 48747 เด็กหญิงสาริสา  ส้มป่อย

39 48748 เด็กหญิงอาทิตยา  ล้ิมตระกลู

40 48749 เด็กหญิงอารยา  กรณีย์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48750 เด็กชายกนัต์ชนก  เผ่าม่วง

2 48751 เด็กชายกนัตินันท์  ค าประกอบ

3 48752 เด็กชายคุณัชญ์  อนิทร์เขยีว

4 48753 เด็กชายชนภัทร  เมืองเหลือ

5 48754 เด็กชายธนวิชญ์  ภูพ่ลาย

6 48755 เด็กชายธนัญกรณ์  สุภาวรรณ

7 48756 เด็กชายธนัญชัย  ธนกลุบดี

8 48757 นายธานี  ตรัสรู้

9 48758 เด็กชายธีรภัทร  สระทองวาท

10 48759 เด็กชายนทสธร  สุปิยะพาณิชย์

11 48760 เด็กชายปัณณธร  สายแกว้

12 48761 เด็กชายพงษ์พสิิฏฐ์  ระมั่งทอง

13 48762 เด็กชายพชรอฑัฒ์  ม่วงค า

14 48763 เด็กชายภัทรพงศ์  ค าคม

15 48764 เด็กชายภัทรพล  เพง็สุข

16 48765 เด็กชายภาณุวิชญ์  ฟกันาค

17 48766 เด็กชายโยธิน  ลักษณาการ

18 48767 เด็กชายรชต  ค าเงิน

19 48768 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สรจติวิรีกลุ

20 48769 เด็กชายวรรณธินันท์  อนิโต

21 48770 เด็กชายวิภูษณะ  ฤทธิเ์สือ

22 48772 เด็กชายศวัสกร  แว่นแกว้

23 48773 เด็กชายศุภกานต์  เตชสิทธิพ์ลิน

24 48774 เด็กชายสิรวิชญ์  แกว้เขยีว

25 48775 เด็กชายอริญชย ์ ชวดนุช

26 49655 เด็กชายณัชศภัทร  ศรีเพง็

27 48776 เด็กหญิงกชกร  พึง่เมือง

28 48777 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชอบธรรม

29 48778 นางสาวอรณิชชา  คงแสงพรหม

30 48779 เด็กหญิงญาณศา  บุญยนต์

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/10    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ครูทีป่รึกษา1.นางสาวอาทิตยา  แดงทองดี/2.นางอัญรัตน์  สอนทอง ห้องประจ าชั้น 234   คณะพิณทิพย์ (สีเลือดหม)ู



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/10    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ครูทีป่รึกษา1.นางสาวอาทิตยา  แดงทองดี/2.นางอัญรัตน์  สอนทอง ห้องประจ าชั้น 234   คณะพิณทิพย์ (สีเลือดหม)ู

31 48780 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมานนท์

32 48781 เด็กหญิงณัฐชา  ผลเจริญ

33 48782 เด็กหญิงธนพร  หมื่นอนิทร์

34 48783 นางสาวเบญจวรรณ  นิรัญศิลป์

35 48784 เด็กหญิงปณาลี  ค าป้อง

36 48785 เด็กหญิงปัณฑารีย ์ บ ารุง

37 48786 เด็กหญิงภัทรารวีย ์ โชคคุณ

38 48787 เด็กหญิงเหมือนดาว  พทิักษ์ชัยธรรม

39 48788 เด็กหญิงอรุชา  พลอาจ

40 48789 เด็กหญิงอกัษราภัค  จนิตะกสิกรรม



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48790 เด็กชายจริวัฒน์  วงษ์วิชาวัฒนา

2 48791 เด็กชายเชษฐา  เทพลิบ

3 48792 เด็กชายเตชินท์  ออ่นละม้าย

4 48793 เด็กชายธนทร  ภิญโญเมธากลุ

5 48794 เด็กชายธัชกร  หุตารมย์

6 48795 เด็กชายนิติพล  ม่วงเปีย

7 48796 เด็กชายบดินทร์  อนิทร์ฉ่ า

8 48797 นายปริญญา  วิจติร์

9 48798 เด็กชายพงศกร  ใจค า

10 48799 เด็กชายพพิฒัพงศธร  วงศ์เกยีรติขจร

11 48800 เด็กชายพรีวุฒิ  กจิวรายทุธ

12 48801 เด็กชายภัทรดนัย  มาดารัตน์

13 48802 นายภัทรดนัย  ศุภลักษณ์เลิศกลุ

14 48803 เด็กชายภูมิสมิทธ์  แสงอทุัย

15 48804 เด็กชายภูริชกานต์  วงษ์จ าปา

16 48805 เด็กชายมนต์มนัส  เจริญจติร

17 48806 เด็กชายรังสิมันต์  ค าโต

18 48807 เด็กชายสุวพชิญ์  ทิมบุตร

19 48808 เด็กชายอชิรวัช  พระพจิติร

20 48191 นางสาวณัฐชานันท์  ทรงทรัพย์

21 48809 เด็กหญิงกนกพร  ไกรนิตย์

22 48810 เด็กหญิงกญัญมาศ  ฤกษ์หร่าย

23 48811 เด็กหญิงกนัยรัตน์  ทนุผล

24 48812 เด็กหญิงขวัญจริา  คูหาทอง

25 48813 เด็กหญิงจริาพร  ศักด์ิยิ่งตระกลู

26 48814 เด็กหญิงชลิตตา  ห่านวิไล

27 48815 เด็กหญิงธิตินัญญา  ศิริโชติ

28 48816 เด็กหญิงนภาภรณ์  อนิทร์หวาน

29 48817 เด็กหญิงปาลิตา  ยอดนิล

30 48818 เด็กหญิงปิยศาสตร์  นรสิงห์

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/11    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชั้น 235   คณะเพชราวุธ (สีชมพ)ูครูที่ปรึกษา1.นางพัชรินทร์  ทิพย์เมืองพรหม/2.นางวราภรณ์  ศรีเรืองพันธ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/11    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

ห้องประจ าชั้น 235   คณะเพชราวุธ (สีชมพ)ูครูที่ปรึกษา1.นางพัชรินทร์  ทิพย์เมืองพรหม/2.นางวราภรณ์  ศรีเรืองพันธ์

31 48819 เด็กหญิงเปมิกา  อึ๊งตระกลู

32 48820 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีทรัพย์

33 48821 เด็กหญิงภาวิดา  ขวัญใจ

34 48822 เด็กหญิงวรรณกร  สร้อยทอง

35 48823 เด็กหญิงวรินทร์ฤดี  วัชรีพงศ์ภักดี

36 48824 เด็กหญิงวันวิสาข ์ โตสงคราม

37 48825 เด็กหญิงสลิลา  ข าประเสริฐ

38 48826 เด็กหญิงสุตาภัทร  จโิรภาสบุญพฒัน์

39 48827 นางสาวสุภัทรา  พนิิจเกษร

40 48828 เด็กหญิงสุรียพ์ร  มาสง่า

48829 เด็กหญิงหทัยภัทร  เอี่ยววุฑฒะจินดา



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 48830 เด็กชายกิติภัทร  กล่ินหอม
2 48831 เด็กชายจอมพล  ป้อมค า
3 48832 เด็กชายจัตตุฤทธิ ์ สร้อยสังวาลย์
4 48833 เด็กชายชนาเมธ  ลักษณโสภณ
5 48834 เด็กชายไชยพัฒน์  เต่งภู่
6 48835 เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์นิกร
7 48836 เด็กชายเดชพงษ์  เดชตุลา
8 48837 เด็กชายต้นวงศ์  ผิวทอง
9 48838 เด็กชายทัณฑธร  พูลพิพัฒน์
10 48839 เด็กชายธนวัฒน์  ชูชัยมงคล
11 48840 เด็กชายธนิสร  ผลประดิษฐานนท์
12 48841 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หนองนาว
13 48842 เด็กชายธีรภัทร  นนท์ธีระคุณา
14 48843 เด็กชายปัญญพนต์  งามสอาด
15 48844 เด็กชายพฤทธชาต  เรือนทองดี
16 48845 เด็กชายพสิษฐ์  มาตรชัยสิงห์
17 48846 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์เมือง
18 48847 เด็กชายภาณุพงศ์  กระสินธุ์
19 48848 เด็กชายภูดิศ  พงศ์เศรษฐ์กุล
20 48849 เด็กชายภูริพัฒน์  คงอยู่
21 48850 เด็กชายวชิรวิชญ์  งามพาณิชยกิจ
22 48851 เด็กชายวัชรพงษ์  ชิดชม
23 48852 เด็กชายวีรภัทร  ไชยมาศ
24 48853 นายศุภกร  มะลิซ้อน
25 48854 เด็กชายสุภัช  ภูโ่ทสนธิ์
26 48855 เด็กชายสุวิจักขณ์  ระมั่งทอง
27 48856 เด็กหญิงกันติชา  สะบายแท้
28 48857 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไพรสันต์
29 48858 เด็กหญิงชิดชนก  รอดสัมฤทธิ์
30 48859 เด็กหญิงดวงใจ  พิลึก

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/12    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

 ห้องประจ าชั้น 236   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)ครูทีป่รึกษา1.นางกศุล  กล่ันด้วง/2.นายปัญญา  จนัทร์รักษ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/12    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563    รหัสวิชา...............................................

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

 ห้องประจ าชั้น 236   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)ครูทีป่รึกษา1.นางกศุล  กล่ันด้วง/2.นายปัญญา  จนัทร์รักษ์

31 48860 เด็กหญิงนิชาภา  จิตตมานนท์กุล
32 48861 เด็กหญิงปทิตตา  ปรางโท้
33 48862 เด็กหญิงปนัสยา  เจนกาญจนกิจ
34 48863 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผะอบทิพย์
35 48864 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ไชยชน
36 48865 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปัน้ทอง
37 48866 เด็กหญิงภทรกมล  เรืองจิตชัชวาลย์
38 48867 เด็กหญิงมนิษิณี  สุขสมจิต
39 48868 เด็กหญิงมาริสา  รินทร์ธราศรี
40 48869 เด็กหญิงอริษา  กะระกล


