
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 46551 นายคณิน  บุญโอภาศ
2 46552 นายจิณณพัต  จิตบุณยเกษม
3 46554 นายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม
4 46555 นายชยุต  โชติวิชาศิริกุล
5 46556 นายเฌอชล  อภัย
6 46558 นายณัฐวัฒน์  กล่ินสุคนธ์
7 46560 นายธนพล  สุขวิชชัย
8 46561 นายธรรศ  ธารทองวงศ์
9 46564 นายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล
10 46566 นายพศิน  ศรีดิลก
11 46571 นายสรวิชญ์  เหรียญทอง
12 46572 นายสิรภพ  ศิริเลิศวัฒนา
13 46592 นายจารุวิทย์  เกิดร่ืน
14 46599 นายภาณุพงศ์  นันทสังข์
15 46604 นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์
16 46606 นายสรณ์สิริ  หงษ์ษา
17 46672 นายกรภัทร์  เอี่ยมอาจ
18 45875 นางสาวกมลชนม์  เขียนประเสริฐ
19 46573 นางสาวกัญญาณัฐ  สมพงษ์
20 46574 นางสาวกิตติวรา  อุรุวรรณกุล
21 46575 นางสาวกิรณา  สิงห์ขาว
22 46576 นางสาวจริยาภรณ์  เจนติยานุรักษ์
23 46578 นางสาวชณากานต์  บุญทรงสินติกุล
24 46581 นางสาวปิยะธิดา  กอบกัยกิจ
25 46582 นางสาวปุญญิศา  ชานนท์
26 46583 นางสาวพิมพ์ฟ้า  วิบูลรัตน์
27 46584 นางสาวพีมฐิณี  รุ่งเรืองเกษตรภูมิ
28 46585 นางสาวรมิดา  รัตนสิริวัฒนกุล
29 46586 นางสาวรัตนตรัย  วิสิทธิพ์านิช
30 46587 นางสาวสิรินดา  พรมอุทัย

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

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

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

ห้องประจ าชั้น 1025   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)ครูทีป่รึกษา1.นางมัณฑนา  อนุสกุล จันทร์พานิช



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

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

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

ห้องประจ าชั้น 1025   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)ครูทีป่รึกษา1.นางมัณฑนา  อนุสกุล จันทร์พานิช

31 46590 นางสาวอัญชสา  รุกขะวรวัฒนา
32 46591 นางสาวอาทิตยา  อริยสิทธิ์
33 46616 นางสาวฐิตารีย์  สุกาวิระ
34 46618 นางสาวตะวันวาด  บุญเกิน
35 46619 นางสาวธารินี  พวงทอง
36 46620 นางสาวนนท์นภัส  ประมายะยัง
37 46621 นางสาวนันทัชพร  ปาดอนไพร
38 46623 นางสาวบุณยาพร  มกรธวัช
39 46626 นางสาวแพรพลอย  บุญบัวทอง
40 46627 นางสาวมัทวัน  อุ่นทิวากร
41 46629 นางสาวรัตนาวลี  สิงห์เวียง
42 46630 นางสาวศิริวรรณ  อึ้งชิมอิ่ม
43 46653 นางสาวณัฐชยา  พุทธาพิทักษ์
44 46654 นางสาวณิชาภัทร  สุวจนกรณ์
45 46709 นางสาวสิตางศ์ุ  ศิริยุทธ
46 46710 นางสาวอภิญญา  สุทธวิรีสรรค์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

1 46593 นายณชกร  ชูพันธ์
2 46594 นายณฐวรพงศ  ประดิษฐสุวรรณ์
3 46595 นายดลย์  ดุลยาธิการ
4 46597 นายธีรวัจน์  วงศ์วัชรานนท์
5 46600 นายภาณุวัฒน์  ชิตตรงธรรม
6 46601 นายสิระ  ประดับแสง
7 46602 นายวสุกิจจ์  สังข์ทอง
8 46603 นายวุฒิวัฒน์  ภาถาวร
9 46605 นายศุภวัฒก์  พราหมณนันท์
10 46633 นายชนสิษฎ์  วิชชุตารัช
11 46634 นายณัฐภัทร  ทวีการณ์
12 46639 นายธนาภิวัฒน์  พัสสร
13 46645 นายภาณุพงศ์  ชิตตรงธรรม
14 46678 นายเนติศักด์ิ  พงษ์ประเสริฐ
15 46712 นายจิรสิน  ไชโย
16 46719 นายธารากร  สวามิวัสด์ุ
17 46720 นายธีรภัทร  กล้าการไถ
18 46721 นายนิธิ  เปีย่มนิธิกุล
19 45980 นางสาวปรียพัศ  ฉัตรเจริญผล
20 46588 นางสาวสิรินดา  วนิชไพบูลย์
21 46612 นางสาวชลิตา  คุ้มบุญ
22 46613 นางสาวชลิสตา  ชูพินิจ
23 46625 นางสาวพัชรี  พิศสกุณา
24 46628 นางสาวรวิศุทธ์  วงษ์ดาว
25 46631 นางสาวอภิสรา  วิมลวัชรกร
26 46649 นางสาวจิรัฏฐ์  วิวัฒนไพศาล
27 46655 นางสาวณิชาภัทร  ตรัยรัตนเมธี
28 46657 นางสาวนรยา  ศรีพินทุศร
29 46660 นางสาวปรียาภัทร์  ปทีปเพิม่พงศ์
30 46662 นางสาวพชิรากร  กาละศรี

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/2   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา.............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 1026   คณะเพชราวุธ (สีชมพู)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมดี



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/2   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา.............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 1026   คณะเพชราวุธ (สีชมพู)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมดี

31 46666 นางสาววิรจินต์  ขมินธกูล
32 46668 นางสาวศิริวิมล  มีมุข
33 46669 นางสาวสาธิตา  จันยิ้ม
34 46670 นางสาวสุชญา  อ่อนน้อม
35 46686 นางสาวกันตา  ธาราวัชรศาสตร์
36 46688 นางสาวชญานิศ  ปัน้มูล
37 46690 นางสาวชนิดาภา  คงเพชรศักด์ิ
38 46692 นางสาวเทียนศรี  ทองเปรม
39 46693 นางสาวนภัสสร  แก้วจรูญ
40 46696 นางสาวปิณาภา  สุทธิพงศ์
41 46699 นางสาวภัทราภรณ์  จุลอักษร
42 46704 นางสาวรวินท์นิภา  ศรีทิพย์
43 46705 นางสาวศรัณยภัทร  เรือนเงิน
44 46708 นางสาวสโรชา  แข็งการเขตร์
45 46733 นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น
46 46737 นางสาวณิศรา  ชาดารา
47 46740 นางสาวนรรัตน์  ธีระรังสิกุล
48 46744 นางสาวพัทธมน  สนิทผล



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 45859 นายพีรภัทร  พิพัฒนสิริ
2 45905 นายณัฐชนน  วัฒนสุข
3 46596 นายแทนคุณ  เอกธรรมชลาลัย
4 46607 นายสะราวุธ  มะพล
5 46608 นายสุรธัช  โรจน์ชนะสกุล
6 46632 นายก้องภพ  อุกฤษ
7 46635 นายตุลา  ด่านประชันกุล
8 46638 นายธนาเพชร  พงศ์พัฒนศิริ
9 46640 นายบุณยกร  บัวชื่น
10 46642 นายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ า
11 46643 นายปิยะวัฒน์  รุ่งรอด
12 46644 นายพิชญะ  เกียรติสิงห์นคร
13 46646 นายสิทธิ  นวะมะวัฒน์
14 46674 นายกีรติ  อินอ่อน
15 46675 นายจักรภพ  สร้อยวิชา
16 46676 นายธนกรณ์  โอภาษี
17 46677 นายธนาวัลย์  บุญทัน
18 46680 นายพงศ์ภัค  นิกรธรรมรัต
19 46683 นายศุภณัฏฐ์  กล่ินชื่น
20 46684 นายไอศวรรย์  แช่มสนิท
21 46713 นายชินพัฒน์  สุปิยะพาณิชย์
22 46715 นายณภนต์  เพิม่ความประเสริฐ
23 46716 นายธนกร  วงษ์ศิริ
24 46723 นายพชรพล  อินทร์เลิศ
25 46726 นายรัชภูมิชัย  โพธิแ์สง
26 46078 นางสาวธีร์สุดา  ข้อโนนแดง
27 46095 นางสาวอัญชิสา  ขุนณรงค์
28 46615 นางสาวชุติกาญจน์  คุณชล
29 46648 นางสาวกมลชนก  งามพาณิชยกิจ
30 46651 นางสาวชลรดา  เชี่ยวเขตรวิทย์
31 46652 นางสาวชุติมา  พงษ์พจนารถ

ห้องประจ าชั้น 1031   คณะพณิทิพย ์(สีเลือดหมู)ครูทีป่รึกษา1.นายปณต  หมีทอง

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/3   ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562  รหัสวิชา.............................................

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



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

ห้องประจ าชั้น 1031   คณะพณิทิพย ์(สีเลือดหมู)ครูทีป่รึกษา1.นายปณต  หมีทอง

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/3   ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562  รหัสวิชา.............................................

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

32 46658 นางสาวปภัสมน  วิไชยวงค์
33 46663 นางสาวพรนภัส  ติณะมาศ
34 46664 นางสาววนัชพร  บูรณวรฐิติกุล
35 46665 นางสาววนัสนันท์  สิงห์จู
36 46667 นางสาวศิริลักษ์  หาจัตุรัส
37 46671 นางสาวสุวิดา  ศรีสวรรค์
38 46691 นางสาวชลธิชา  โพธิอ์ินทร์
39 46697 นางสาวพรรณธิชา  หนูสอน
40 46700 นางสาวมธุรดา  ดาวัลย์
41 46702 นางสาวรชยา  อ่อนละม้าย
42 46703 นางสาวรวิชา  สุขสุวรรณ์
43 46707 นางสาวศศิมา  ทัศยานนท์ชัย
44 46711 นางสาวอลิตา  ก ามะลาต
45 46732 นางสาวครรชิตา  ทับลอย
46 46734 นางสาวชุติกาญจน์  เหลืองอุดมผล
47 46738 นางสาวธนภรณ์  เลาหะโรจนพันธ์
48 46743 นางสาวพรชนก  ชาตินันท์
49 46746 นางสาวภีมพิมล  กาญจนปาริชาติ
50 46750 นางสาวสุพิชฌาย์  ยามเสด็จ
51 46751 นางสาวโสภัชชา  กันทรัพย์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

1 45914 นายรัญชน์  จันทราพิพัฒน์
2 46609 นายสุรยุทธ  ผลเจริญ
3 46636 นายทีรพันธ์  พรหมอยู่
4 46637 นายธนดล  วงษ์ค า
5 46673 นายกิตติภพ  เรืองงาม
6 46679 นายปิยวัฒน์  เปรมศรี
7 46681 นายไพฑูรย์  เรืองบุญ
8 46682 นายภาสกร  กวางทอง
9 46714 นายณฐกฤษณ์  ถันเฝ้า
10 46717 นายธนกฤต  ขุนเณร
11 46718 นายธนธัส  สุวรรณ์
12 46722 นายบดินทร์  ศรีจุลฮาต
13 46725 นายเพรียวพันธ์  ขลิบทอง
14 46727 นายวชิราดล  เหรียญทอง
15 46728 นายวรรณชนะ  จิตตรีเหิม
16 46797 นายณภัทร  ชุณณวงษ์
17 46881 นายพีร์  โพชนา
18 48870 นายกรวิชญ์  รามสูต
19 46650 นางสาวจีราภา  แสงเงิน
20 46685 นางสาวกัญญารัตน์  สิงห์สนธิเดช
21 46698 นางสาวภวิษย์พร  สนองคุณ
22 46701 นางสาวมาธาวี  สุขเลิศแล้ว
23 46731 นางสาวกรณิการ์  คัมภีพงษ์
24 46735 นางสาวณฤวรรณ  ลิมพะสูตร
25 46739 นางสาวธีร์วรา  เกิดแย้ม
26 46741 นางสาวบัณฑิตา  สนมวัฒนะวงศ์
27 46742 นางสาวปฤษณี  พงษ์สุวิเชษศักด์ิ
28 46747 นางสาววรรณพร  ชาญเวชศาสตร์
29 46749 นางสาวสุพัตรา  สุวรรณปักษ์
30 46790 นางสาวอนัญญา  มีลาภ

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/4   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา.............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 1032   คณะตรีโลกนาถ (สีฟ้า)ครูทีป่รึกษา1.นางใจทิพย์  ภูพุ่ม่



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/4   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา.............................................

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

หอ้งประจ าชั้น 1032   คณะตรีโลกนาถ (สีฟ้า)ครูทีป่รึกษา1.นางใจทิพย์  ภูพุ่ม่

31 46861 นางสาวพัชรพร  เรืองทัพ
32 46862 นางสาวพิมพ์แพรทอง  โรจน์พจนรัตน์
33 46866 นางสาววารินทร์รัตน์  เลาหสุขไพศาล
34 46939 นางสาวปนัดดา  ศรรุ่ง
35 46942 นางสาวปุณยวีย์  อานุภาพภราดร
36 46971 นางสาวกัญญาณัฐ  ทุง่จันทร์
37 46973 นางสาวฉัตรแก้ว  โพธิสุ์วรรณ์
38 46974 นางสาวชนากานณ์  ศรีบุรี
39 47019 นางสาวธัญญารัตน์  ประสงค์ทอง
40 48873 นางสาวนรรณฐพร  เงินบ ารุง
41 48874 นางสาวอภิชญา  ทองวงศ์พิทักษ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

1 46754 นายฐณะวัฒน์  ศรีอัครโชตน์ นครสวรรค์ พสวท
2 46796 นายฐิติกร  วิวรรธโนภาส นักเรียนเก่า

3 46832 นายกันตภพ  เพ็งสาตร์ นครสวรรค์ พสวท
4 46837 นายบุรินทร์  มานะกิจศิริสุทธิ นครสวรรค์ พสวท
5 46838 นายปภาณ  มหาวัฒนะ นักเรียนเก่า

6 46840 นายภูผา  ภูพ่ัฒนะกุล นักเรียนเก่า

7 46889 นายสิปปกรณ์  ประภารวีวรรณ นครสวรรค์ พสวท
8 46912 นายกชพงศ์  พูลเพิม่ นครสวรรค์ พสวท
9 46913 นายฆนาการ  เข็มทิศ นักเรียนเก่า

10 46915 นายณัฐพัฒน์  พันธุรั์ตน์ นักเรียนเก่า

11 46917 นายติณณ์ตะวัน  กัลณา นักเรียนเก่า

12 46954 นายคุณากร  แช่มเกตุ นักเรียนเก่า

13 47002 นายปพน  เข็มเงิน นักเรียนเก่า

14 47010 นายอธิบดี  กระแสแสง นครสวรรค์ พสวท
15 48326 นายชิษณุพงศ์  จันทร์ศร นครสวรรค์ พสวท
16 48875 นายภัทรชนน  มะวงศ์ษา นครสวรรค์ พสวท
17 48876 นายภานุพงศ์  ธีระเดชพิทักษ์ นักเรียนเก่า

18 48877 นายลภัส  เชื้อวีระชน นครสวรรค์ พสวท
19 48878 นายสุวัชร์  อึ้งศรีวงศ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม พสวท
20 48879 นายอภิภัทร  วงศ์ธรรมจักร ธีรธาดา  พิษณุโลก พสวท
21 46390 นางสาววิภวานี  ฤทธาคณานนท์ พิจติรพิทยาคม พสวท
22 46777 นางสาวธรรญพร  ผ้ึงสีใส ชัยนาทพทิยาคม พสวท
23 46811 นางสาวกัณฑิมา  วันมา นักเรียนเก่า

24 46816 นางสาวฐิตาภัทร  สุรสิงห์สกฤษฎ์ นครสวรรค์ พสวท
25 46829 นางสาวภูริชญา  โพธิพ์ันธ์ นักเรียนเก่า

26 46852 นางสาวฐนิชา  พิทอง นักเรียนเก่า

27 46857 นางสาวธารีรัตน์  ส้มอินทร์ นครสวรรค์ พสวท
28 46865 นางสาวยุพารัตน์  เพียรกสิกรรม นครสวรรค์ พสวท
29 46867 นางสาววีรญา  บุญเกิน นักเรียนเก่า

30 46892 นางสาวชลิดา  ศักด์ิบูรณาเพชร นักเรียนเก่า

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชั้น 1033   คณะนารายณ์ (สีเขยีว)ครูทีป่รึกษา1.นายศรัณย์พจน์  ทรัพย์ข า



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชั้น 1033   คณะนารายณ์ (สีเขยีว)ครูทีป่รึกษา1.นายศรัณย์พจน์  ทรัพย์ข า

31 46894 นางสาวณัฐวรรณ  เวียงวงษ์ นักเรียนเก่า

32 46899 นางสาวพรพรรณ  โพธิอ์ร่าม นักเรียนเก่า

33 46906 นางสาววริศรา  หาญภักดีนิยม นักเรียนเก่า

34 46930 นางสาวชุติมา  คุประตกุล นักเรียนเก่า

35 46943 นางสาวเพ็ญประภา  พานิชย์ นักเรียนเก่า

36 46975 นางสาวชุตินันท์  เพ็ชรมณี นักเรียนเก่า

37 46977 นางสาวดลกมล  ศรีทรัพย์ นักเรียนเก่า

38 46985 นางสาวมัลลิกา  ไกรสัย นักเรียนเก่า

39 47013 นางสาวฉัตรกัญญา  เกี้ยงรส นักเรียนเก่า

40 48880 นางสาวชนัฐตา  ห่านวิไล ก าแพงเพชรพิทยาคม พสวท
41 48881 นางสาวชนิภา  บุบผา ลาซาลโชติรวี พสวท
42 48882 นางสาวบัณฑิตา  หงส์ธนวัฒน์ หนองฉางวทิยา พสวท
43 48883 นางสาวเพ็ญพิชชา  จูเทศ ชัยนาทพทิยาคม พสวท
44 48884 นางสาวภคนันท์  บุญเชื้อ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ พสวท
45 48885 นางสาวสิริกร  กฤตรนต์รัศมี ลาซาลโชติรวี พสวท



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

1 46298 นายจิรัฏฐ์  มีผ้ึง นครสวรรค์

2 46756 นายธนพล  รัตนวรสุทธิ์ นครสวรรค์

3 46763 นายปารเมศ  ธนากร นครสวรรค์

4 46875 นายไตรสิทธิ ์ เสถียรนนทศิริ นครสวรรค์

5 46957 นายณัฎฐ์  ปาละนันท์ นครสวรรค์

6 46960 นายปพนธีร์  หิรัญตระกูล นครสวรรค์

7 46994 นายธนดล  อุปสอด นครสวรรค์

8 47006 นายภูเมศ  อริยพันธ์พิทักษ์ นครสวรรค์

9 48254 นายธัมมภัสสร์  มากซุง นครสวรรค์

10 48259 นายภูบดินทร์  ญาณประภาส นครสวรรค์

11 48887 นายกิตติพันธ์  จันทร์สว่าง
12 48889 นายพนธกร  เส็งดี โพฒิสารศึกษา

13 48890 นายภูผา  ค าภาพัก โพฒิสารศึกษา

14 46823 นางสาวบัวชมพู  เจริญสุวรรณ เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

15 46856 นางสาวธนพร  ทิพวรรณ์ โพฒิสารศึกษา

16 46903 นางสาวภัทธิรา  หมวกเอี่ยม นครสวรรค์

17 46904 นางสาวรพีภัทร  ไทยยานันท์ นครสวรรค์

18 46905 นางสาวรมิตา  เทียมเกรียงไกร นครสวรรค์

19 46907 นางสาววลัยทิพย์  ทัตธนแสงเย็น นครสวรรค์

20 46911 นางสาวอัฐภิญญา  แก่นอินทร์ นครสวรรค์

21 46934 นางสาวทองบงกช  เปล่ืองชนะ นครสวรรค์

22 46944 นางสาวภูริตา  รัตนคีรีพฤกษ์ นครสวรรค์

23 46945 นางสาวรัฐกาณ  วัฒนวรวิทย์ นครสวรรค์

24 46990 นางสาวศุุภาพิขญ์  ฉัตราภรณ์พงศ์ นครสวรรค์

25 47017 นางสาวณัฐธนภัทร์  สุขนิจ นครสวรรค์

26 47028 นางสาวศรสวรรค์  สาระคุณ นครสวรรค์

27 48265 นางสาวจันทรัสม์  กาญจนาภรณ์ นครสวรรค์

28 48277 นางสาวอภิชยา  อารีประชาภิรมย์ นครสวรรค์

29 48891 นางสาวจิรัชญา  จันทราภิรมย์
30 48892 นางสาวนภาภัทร  แป้นอินทร์ โพฒิสารศึกษา

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

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

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

ห้องประจ าชั้น 1034   คณะเอราวัณ (สีแสด)ครูทีป่รึกษา1.นายอ านาจ  จันทร์อิ่ม



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

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

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

ห้องประจ าชั้น 1034   คณะเอราวัณ (สีแสด)ครูทีป่รึกษา1.นายอ านาจ  จันทร์อิ่ม

31 48894 นางสาวภารดา  ศรีสุทธิสัมพันธ์ ทา่ตะโกพทิยาคม

32 48895 นางสาวรุจิรา  เจิมขุนทด ก าแพงเพชรพทิยาคม

33 48896 นางสาววริศรา  ภูค่ง โพฒิสารศึกษา



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 46266 นายสุดเขต  ภูพ่ึง่ นครสวรรค์

2 46753 นายคณิศร  นันทโชติติการ นครสวรรค์

3 46842 นายวัชรพงษ์  อินทนะ นครสวรรค์

4 46883 นายภควัฒน์  กฤชเถกิง นครสวรรค์

5 46886 นายวศิน  กันสาด นครสวรรค์

6 46953 นายกันย์ดนัย  พิตรพิบูลทวี นครสวรรค์

7 46955 นายเจษฎากร  บูญสูง นครสวรรค์

8 46992 นายชัยวุฒ  ศรีคัดเค้า นครสวรรค์

9 48897 นายชนชน  สรณตรัยสถิต พิจติรพิทยาคม

10 48898 นายโชตินันต์  จันทร์กระจ่าง ลาซาลโชติรวนีครสวรรค์

11 48899 นายธีรภัทร  เพชรรุ่งรัศมี โพฒิสารศึกษา

12 48900 นายปุณณพัฒน์  สืบวงศ์ลี โพฒิสารศึกษา

13 48901 นายวงศพัทธ์  นิโรจน์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

14 48902 นายวีรภัทร  เหมพันธุพ์ิรุฬห์ โพฒิสารศึกษา

15 48903 นายวีระพล  บุตรศรี โพฒิสารศึกษา

16 49039 นายคณิศร  นราศรี โพฒิสารศึกษา

17 46748 นางสาววิภาวี  หมอยาดี นครสวรรค์

18 46825 นางสาวพัชร์สิตา  วัชรีพงศ์ภักดี นครสวรรค์

19 46849 นางสาวกรณิกา  วุน่พูลสมบัติ นครสวรรค์

20 46896 นางสาวเบญจวรรณ  ใยคง นครสวรรค์

21 46976 นางสาวณัฐชนิกานต์  โชติพิศาล นครสวรรค์

22 46987 นางสาววรรณเกียรติ  แก้วพนม นครสวรรค์

23 47015 นางสาวชัญญา  ล้อมไล้ นครสวรรค์

24 47020 นางสาวธันย์ชนก  แสนทวีสุข นครสวรรค์

25 47029 นางสาวสิริธารย์  อินทร์น้อย สาธิตราชภัฏอยุธยา

26 48904 นางสาวกชพร  ศิริเมือง นิยมศิลปอ์นุสรณ์

27 48905 นางสาวกมลวรรณ  กลมเพชร ลาซาลโชติรวนีครสวรรค์

28 48906 นางสาวกันต์ฤทัย  ตาดี เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

29 48907 นางสาวณัฎฐนิชา  งามอ่อน ก าแพงเพชรพทิยาคม

30 48909 นางสาวนันนภัส  มากบุญ จอมสุรางค์อุปถัมภ์

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/7   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชัน้ 1035   คณะเอราวณั (สีแสด)ครูทีป่รึกษา1.นายคณิศร์  ฤทธิรักษ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/7   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชัน้ 1035   คณะเอราวณั (สีแสด)ครูทีป่รึกษา1.นายคณิศร์  ฤทธิรักษ์

31 48910 นางสาวปาลิดา  เกตโล โพฒิสารศึกษา

32 48911 นางสาวพรรณนารา  กระต่ายทอง พิจติรพิทยาคม

33 48912 นางสาวภัทรสุดา  ตอนปัญญา โพฒิสารศึกษา

34 48913 นางสาววิภาพร  ชลาสินธุ์ นิยมศิลปอ์นุสรณ์

35 48914 นางสาวสุดารัตน์  อินเพน



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 46798 นายณัฐชนน  นาคจรุง
2 46914 นายชินภัทร  ปานพรมธ ารง
3 46918 นายธนกฤต  ทองศรี
4 46920 นายปุณยพัฒน์  คล้ายเนียม
5 46999 นายนันทิพัฒน์  วงศา
6 47001 นายบรรณวิทย์  ชาญกิจกรรณ์
7 48915 นายจิรกิตต์ิ  ศรีเพ็ง
8 48916 นายณัฐวัฒน์  พงศ์พันธ์พาณิชย์
9 48917 นายธิษัณย์  เมฆกระจาย
10 48918 นายนิธิสรณ์  ทับทาบ
11 48919 นายพัชร์  โพธิฤ์ทธิ์
12 46781 นางสาวปรียา  จริตชอบ
13 46783 นางสาวเพชรศรินทร์  ใจแปง
14 46810 นางสาวกัญญารัตน์  มุกเทศ
15 46819 นางสาวณัฐชา  เสิกภูเขียว
16 46821 นางสาวนภัสสร  ทองพูน
17 46824 นางสาวพนิตพิชา  ศรีเสน
18 46826 นางสาวพิชญา  แก้วกะชีวิต
19 46848 นางสาวกนกวรรณ  แว่นแก้ว
20 46854 นางสาวณัฏฐณิชา  หมั่นกิจ
21 46890 นางสาวเขมรัตน์  ปรางค์ทอง
22 46897 นางสาวเบญญทิพย์  เดชสิริวรกุล
23 46978 นางสาวดาราภร  ซู
24 46988 นางสาววิภัชยาภรณ์  ชาติทนงศักด์ิยิ่ง
25 46991 นางสาวอรัญญารัตน์  ศรีสุข
26 48921 นางสาวณิชนันทน์  วิวัฒนไพศาล
27 48922 นางสาวธัญจิรา  สุวรรณ์
28 48923 นางสาวปานตะวัน  ภูท่อง
29 48924 นางสาวพรรพษา  อารียวงศ์สถิตย์
30 48925 นางสาวพรหมพร  รอดสินธุ์

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/8   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

หอ้งประจ าชั้น 1041  คณะนารายณ์ (สีเขียว)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวอโณทัย  สินธุรัตน์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/8   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

หอ้งประจ าชั้น 1041  คณะนารายณ์ (สีเขียว)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวอโณทัย  สินธุรัตน์

31 48926 นางสาวแพรพรรณ  ค้าปลา
32 48927 นางสาววรัญชลี  ร่ืนพืชน์
33 48928 นางสาวสิริพร  รัตน์ไตรแก้ว
34 48938 นางสาวธนภัทร  ไชยวิโน



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 46805 นายวัฒนพัฒน์  ศิริเลิศวัฒนา
2 46844 นายศักรวีร์  รังผ้ึง
3 46880 นายพลธนวัฒน์  ยิ้มศิริวัฒนะ
4 46959 นายธนภัทร  กรรัศมีโชติ
5 46967 นายสัณห์พิชญ์  วินัยพานิช
6 46776 นางสาวณัฐนันทน์  จินดาสุทธิ์
7 46809 นางสาวกัญญารัตน์  กล่ันเกณไถ
8 46812 นางสาวกานต์ธิดา  ทัศนา
9 46814 นางสาวจันจิรา  จารุจิตร
10 46822 นางสาวนันท์นภัส  อนุศาสนนันท์
11 46828 นางสาวภรณ์วรัตน์  สีนิล
12 46830 นางสาววิชิตา  เลิศบุญการกิจ
13 46853 นางสาวณัชศุภางค์  กล่ินจันทร์
14 46858 นางสาวปทิตตา  พรมเขียว
15 46860 นางสาวพรนภัส  อินปนาม
16 46864 นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงษ์
17 46869 นางสาวฬฬิฬ  นิตยะประภา
18 46870 นางสาวอภิชญา  ใจการุณ
19 46891 นางสาวจิรณัฐ  ด้วงหวา
20 46898 นางสาวปวีณ์สุดา  พีระพันธ์
21 46902 นางสาวพราหมณี  เชาว์อริยะ
22 46932 นางสาวณัฐณิชา  เสมือนพันธ์ นครสวรรค์

23 46935 นางสาวธนพร  ฤมิตร
24 46946 นางสาวศิริลดา  จงกล
25 46948 นางสาวสุภัททา  กันเกษ
26 46972 นางสาวกัลยรัตน์  ฝนทัง่
27 46979 นางสาวดุษฏี  พันธศรี
28 46982 นางสาวพิชญาภัค  ขันกสิกรรม
29 46986 นางสาววชิรญาณ์  แม่นศร
30 47014 นางสาวชนิกานต์  สุกทับ

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/9   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชั้น 1042   คณะตรีโลกนาถ (สีฟา้)ครูทีป่รึกษา1.นางกาญจนา  พรหมนาค



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/9   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชั้น 1042   คณะตรีโลกนาถ (สีฟา้)ครูทีป่รึกษา1.นางกาญจนา  พรหมนาค

31 47018 นางสาวณัฐสุดา  สลุงอยู่
32 47023 นางสาวปัทมพร  บุญอาจ
33 47024 นางสาวพิญดา  เมธากูล
34 47031 นางสาวอภิญญา  มินเสน



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 46162 นายระพีพัฒน์  ฉัตรชัยรัตนเวช
2 46752 นายกิตติภูมิ  พรหมมานนท์
3 46755 นายธนทัศน์  บุญโญปกรณ์
4 46768 นายวงศธร  ประเสริฐพรศรี
5 46794 นายชนพัฒน์  สุ่มเล็ก
6 46802 นายพีรณัฐ  พิลา
7 46806 นายคณิศร  บัวปรี
8 46834 นายณภัทร  พุกซ่ือตรง
9 46846 นายอดิศร  เจริญสุข
10 46877 นายธราธิป  พลับชัย
11 46885 นายวชิรวิชญ์  หวังวิศิษฎ์
12 46888 นายศุภวิชญ์  ยอดหาญ
13 46921 นายปุระชัย  เมฆสุข
14 46958 นายณัฐธนภัทร  เหลืองทองค า
15 46969 นายอฏิพัทธิ ์ ทองนาค
16 47003 นายพิชญาภัค  นิ่มเรือง
17 47004 นายภราดร  ศรีนะภาพรรณ
18 47008 นายรัชชานนท์  พุม่เกิด
19 48929 นายญาณวรุตม์  แสงสีเหลือง
20 48930 นายปัญญากรณ์  มาลาวงษ์
21 48931 นายพงศพิชญ์  ขะมันจา
22 48932 นายวริศ  โอภาส
23 48933 นายสุธชา  แผ้วพิมพา
24 48934 นายอมร  ปัญญาสันติสุข
25 48964 นายจักรกริศน์  ม่วงสาร
26 46771 นางสาวเกศกานดา  ภูส่งค์
27 46780 นางสาวนันทพร  พลบม่วง
28 46787 นางสาววิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
29 46788 นางสาวสิริปรียา  อยู่คง
30 46807 นางสาวธัญญลักษณ์  ภักดี

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/10   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชั้น 1043   คณะพิณทิพย ์(สีเลือดหมู)ครูทีป่รึกษา1.นางปิยะนุช  ชัยขันธ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/10   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชั้น 1043   คณะพิณทิพย ์(สีเลือดหมู)ครูทีป่รึกษา1.นางปิยะนุช  ชัยขันธ์

31 46817 นางสาวฐิติมา  ก้อยผ่านกิจ
32 46850 นางสาวจันทนี  ดาด า
33 46855 นางสาวณัฐพร  พิศาลวาปี
34 46871 นางสาวอรัญตรี  พันธ์นุ่ม
35 46941 นางสาวปิยะธิดา  วังคุ้มภัย
36 46980 นางสาวปณิตา  นิลน้อย
37 46984 นางสาวภาพิมล  จรุยนนท์  
38 48935 นางสาวกัญญาพัชร  ทะหล้า
39 48936 นางสาวณัฐพร  ใยชื่น
40 48937 นางสาวดาราวดี  ศรีวิไล
41 48939 นางสาวพลอยชมพู  สายเพ็ชร์
42 48977 นางสาวณิชกานต์  กล่ินสี
43 48990 นางสาวภัสลดา  ศักด์ิภูอ่ร่าม
44 48991 นางสาวภิญญดา  วงษ์ดาว
45 48999 นางสาวหทัยชนก  เพ็งจัตุรัส
46 49003 นางสาวอารดา  ด้วงช่วย



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 46264 นายศิริมงคล  คงวิเศษ
2 46757 นายธัญวรัตม์  บัวแก้ว
3 46760 นายบุญทกานต์  ศิริกมลทิพย์
4 46762 นายปวเรศ  ก้อนแก้ว
5 46764 นายปิยวัฒน์  สวนสุข
6 46799 นายณัฐพงษ์  ดีพิจารณ์
7 46872 นายกิติพงษ์  ทองสา
8 46884 นายภาวัช  วรมุสิก
9 46916 นายดล  ธรามานิตย์
10 46923 นายภานุพล  รินสันเทียะ
11 46926 นายศุภณัฐ  มะอาจเลิศ
12 46927 นายอดิศร  อย่าเก่ง
13 46962 นายภัทรกิต  มั่นศักด์ิ
14 46963 นายภาณุวัฒน์  กุมมาน้อย
15 46965 นายวธัญญู  มาหา
16 47000 นายนิทัศน์  เทีย่งนิล
17 47005 นายภัทรพล  สุนทร
18 47011 นายอนุรักษ์  กิ่งจ าปา
19 48940 นายกิตติทัช  เชื้อรอด
20 48941 นายคณิศร  คุณนาเมือง
21 48942 นายชัยสิทธิ ์ วิญญูชาคริต
22 48943 นายนรเศรษฐ์  ชูโตศรี
23 48945 นายวสุธา  หนูเอียด
24 48963 นายกิตติกวิน  จันทพุฒ
25 48965 นายชญานิน  ขันกสิกรรม
26 48972 นายวสันต์  บุญรักษา
27 49657 นายยศวัฒน์  สุขโชติ
28 46775 นางสาวณัฐตาภรณ์  เรืองเสือ
29 46778 นางสาวนวพรรษ์  ภูษาทอง
30 46784 นางสาวเพ็ญพิชชา  อินทร์อิ่ม

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/11   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชั้น 1044   คณะเพชราวุธ (สีชมพู)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวอาภาภรณ์  ปานมี



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/11   ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชั้น 1044   คณะเพชราวุธ (สีชมพู)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวอาภาภรณ์  ปานมี

31 46789 นางสาวสุมิตตา  หอมสนิท
32 46851 นางสาวชุติกาญจน์  ทองนาค
33 46868 นางสาวสบันงา  ใจฟอง
34 46893 นางสาวญาดา  บัวเทศ
35 46901 นางสาวพรหมพร  จูอี้
36 46929 นางสาวจิรฐา  โตพิมพ์
37 46931 นางสาวณัฏฐ์นิชชา  ด ารงลินไธสง
38 46938 นางสาวนันทวิภา  แก้วพินิจ
39 46940 นางสาวปิน่มุก  มอญปาน
40 47016 นางสาวญาณิศา  พุทธเสม
41 47025 นางสาวรุจิรา  จิระรัตนรังษี
42 48946 นางสาวชรินทร์ดา  วงษ์ศิลาลาน
43 48947 นางสาวนิษิตา  ช่างเขียน
44 48948 นางสาวมัญชุพร  แตงอ่อน
45 48949 นางสาววรัญญา  อุดมวรวุฒิ
46 48981 นางสาวธันยพร  โพธิค์ า
47 48983 นางสาวปรีญาพัชญ์  นนทศักด์ิธนโชติ
48 48997 นางสาวศิริกาญจน์  รุ่งสง่า



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 46761 นายปรมินทร์  แก้วนิคม
2 46765 นายปุญญพัฒน์  อิ่มพงษ์
3 46792 นายกิตติพัฒน์  ปานพรม
4 46795 นายชัชชัย  ปัทมาลัย
5 46803 นายรวีวงศ์  สันติสุข
6 46836 นายนรวิชญ์  สินแต่ง
7 46843 นายวิทวัส  ประโยชน์ยิ่ง
8 46908 นายสุทธิพร  เงินพิสุทธิศิ์ลป
9 46922 นายพีระวัฒน์  ธีรภาพวรภัทร
10 46924 นายภูวพัศ  วงศ์แก้วโพธิท์อง
11 46968 นายสิรวิชญ์  ภิญโญเมธากุล
12 46970 นายอัครชัย  ไพรสิงห์
13 46996 นายธนารักษ์  แก้วแหวน
14 47007 นายรังสิมัณญ์  ฤทธิเ์ต็ม
15 47009 นายวีรณัฐ  มีมุข
16 48340 นายสุวรรณ  กรกีรติ
17 48950 นายกฤษณะ  แก้วภาพ
18 48951 นายกิจจณัฏฐ์  เหล่าเมือง
19 48952 นายณัฐนนท์  อรุณเมือง
20 48953 นายธนพัฒน์  สิงห์แก้ววงค์
21 48954 นายเมธาสิทธิ ์ ทองขาว
22 48955 นายสิรวิชญ์  เทียนเพชร
23 48960 นายภานุวัฒน์  กันเพรียง
24 48969 นายภูผา  ป้อมเงิน
25 46183 นางสาวธารารินทร์  รัตนวรสุทธิ์
26 46745 นางสาวภัทรลดา  ทองพานิช
27 46772 นางสาวจนิสตา  อ่ านวล
28 46786 นางสาวลักษมี  จันทร์ดง
29 46815 นางสาวจิราพร  ขวัญทอง
30 46831 นางสาวสุชาดา  เกียรติเสวี

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/12   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

                        รายวชิา....................................   จ านวน...................หน่วยกิต     ครูผู้สอน....................................................

หอ้งประจ าชั้น 1045   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)ครูทีป่รึกษา1.นายธนิต  ภูม่ณี



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/12   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

                        รายวชิา....................................   จ านวน...................หน่วยกิต     ครูผู้สอน....................................................

หอ้งประจ าชั้น 1045   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)ครูทีป่รึกษา1.นายธนิต  ภูม่ณี

31 46895 นางสาวทัดดาว  ยังแหยม
32 46909 นางสาวอรวรรยา  พิมพาเพ็ชร
33 46910 นางสาวอักษิพร  สิงห์เวียง
34 46928 นางสาวจันจิรา  คงธณารุ่งเรือง
35 46947 นางสาวสุพิชญา  เจริญพร
36 46983 นางสาวภทรพรรณ  รอดนิ่ม
37 46989 นางสาวศตพร  ซ้ิมเจริญ
38 47022 นางสาวปณิตา  พวงระย้า
39 47026 นางสาววรินทร  ชื่นหิรัญ
40 48956 นางสาวจุฑาธิป  คูทอง
41 48957 นางสาวชุติณัฐสินี  น่วมโต
42 48958 นางสาวณิชารีย์  ดีเต่า
43 48961 นางสาววรารัตน์  สิทธิ
44 48962 นางสาววิลาวัลย์  ธรรมวัน
45 48975 นางสาวฐิตินันท์  ไชยมะง่ัว
46 48982 นางสาวปภาวิน  คงมิ่ง
47 48986 นางสาวปิยธิดา  สุขขานน
48 48996 นางสาวศศิญาพิมญชุ์  แถมพยัคฆ์



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

1 47769 นายวศิน  ศิริวรรณ์
2 48966 นายธนูสิช  อ านาจอนันต์
3 48967 นายพฤฒิพงศ์  จิตรไพบูลย์
4 48971 นายรัชพล  ด่ันคุ้ม
5 48380 นางสาวชลิญญา  สุนันต๊ะ
6 48974 นางสาวญาณิศา  โฆษะ
7 48976 นางสาวณัฐนันท์  สุขกสิกร
8 48978 นางสาวดุริยาภร  วุน่พูลสมบัติ
9 48979 นางสาวธนัญยา  สายทอง
10 48980 นางสาวธนาภรณ์  วิทยา
11 48985 นางสาวปาจรีย์  โรจน์รักษ์
12 48987 นางสาวพัทธนันท์  เกตุสาคร
13 48988 นางสาวพัสสน  จันทศร
14 48989 นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทรพุฒ
15 48992 นางสาวภูริชญา  จิวศรี
16 48993 นางสาวโยษิตา  แก้วสุขประสิทธิ์
17 48994 นางสาวรุ่งรัตน์  ฉิมมา
18 48995 นางสาวศรัณยา  ศรีวันนา
19 49000 นางสาวอดิศา  หยัน
20 49001 นางสาวอนันตญา  เพิม่พิพัฒน์
21 49002 นางสาวอรกัญญา  ชื่นอยู่

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/13   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 25632  รหัสวิชา..................................................

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

ห้องประจ าชัน้ 1046   คณะเพชราวธุ (สีชมพู)ครูทีป่รึกษา1.นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล
1 46964 นายเมธาสิทธิ ์ จิระชัยเดชาวัชร์
2 49004 นายชยาศิษฎ์  อภิสิทธิโ์ยธิน
3 49005 นายณัฐภัทร  เล๊าะม๊ะ
4 49006 นายธนวัต  ศักด์ิสัจจา
5 49007 นายศิรพล  ศิลาสะอาด
6 46128 นางสาวปรัษฐา  เรียมศรีสกุล
7 46782 นางสาวพิชญา  สมสุข
8 49008 นางสาวกัญญ์วรา  ยาวิชัย
9 49009 นางสาวจิรัชญา  ฤทธิสาร
10 49010 นางสาวทิพยาพัศ  เหล่าบ ารุง
11 49011 นางสาวปณัชชา  สระทองแห่ว
12 49012 นางสาวเปรมวิกา  ค าตัน
13 49013 นางสาวพิมพ์ลภัส  ไพรเผือก
14 49014 นางสาวภัคจิรา  นาคแจ้ง
15 49016 นางสาวเมธินี  คล้ายแก้ว
16 49017 นางสาวรุจิรา  ปัญสุทธิ์
17 49018 นางสาววิลาสินี  เทียนส้ม
18 49019 นางสาวศศิศ  ตะถาวร
19 49020 นางสาวสิริยากร  จุลโพธิ์
20 49021 นางสาวสุธิดา  ทวีสิทธิโชคชัย
21 49022 นางสาวอรญา  มิ่งเมือง
22 49023 นางสาวอรัชชญา  ศรีจักรวาลวงษ์
23 49030 นางสาวธัญวรัตม์  สีหราช

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/14   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา..................................................

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

ครูประจ าชั้น  1.นางสาวปุญชรัสมิ์  สนธิรักษ์  2.นายวิทยา  โกวิโท   ห้องประจ าชั้น 221   คณะพิณทิพย์ (สีเลือดหม)ู



เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกลุ
1 46759 นายนภัส  ขาวยะบุตร
2 46766 นายเปรม  เชื้อจนี
3 46833 นายกานดิศ  อภิสิทธิว์ิทยา
4 46873 นายชุติพนธ์  กล้าสกสิกจิ
5 46997 นายธรรมสรณ์  กลุเกษตร
6 48354 นายมนัสพงษ์  พึง่ตระกลู
7 48383 นายณฐธรงชนน  บุษยะบุตร
8 48384 นายธัชพล  รตะเสรี
9 49024 นายพทิยตุม์  รักษาจนัทร์
10 49025 นายสรวิศ  มากน้อย
11 49026 นายอทิธิพทัร์  คงแจว๋
12 49040 นายเกรียงศักด์ิ  แกว้กนัยา
13 46770 นางสาวกมลวรรณ  มีมุข
14 46774 นางสาวชญานิน  ฤทธิล์อย
15 46808 นางสาวกญัญ์วรา  วราโภค
16 46813 นางสาวกรีตา  ทองภูสวรรค์
17 46900 นางสาวพรวลัย  ซ่อนกล่ิน
18 46936 นางสาวธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
19 48381 นางสาวชมพลอย  พนัธวงษ์
20 48394 นางสาวญาณิศา  เดชฉมิพลี
21 49027 นางสาวกฤติญา  ชูศรีโฉม
22 49028 นางสาวดมิสา  กณัหา
23 49029 นางสาวธนภรณ์  สอนประภา
24 49031 นางสาวบุรัสวรรณ  กติิทีฆโชติ
25 49032 นางสาวปุณยวีร์  ศรีโพธิ์
26 49034 นางสาวภิญญดา  พนัตาวงษ์
27 49035 นางสาวลักษณวิไล  ยงหนู
28 49036 นางสาวสายนที  มีใจบุญ
29 49037 นางสาวสุทธิรักษ์  วิชาชีพ
30 49038 นางสาวอภิษฎา  พทุร้ิว

โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวดันครสวรรค์

                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/15   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563  รหัสวิชา.................................................

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

ครูประจ าชั้น  1. นางณัขชารีย์  เจริญฉัตรารมย์   2.นางสาวสุพรรณี  อภชิัยเอนก     หอ้งประจ าชั้น 332   คณะศิวาลัย (สีน้ าเงิน)


