


รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นางสาวศิริพร  พันธ์ธรรม นางเกศอุทัย  เสงีย่มงาม
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33593 ด.ช. กฤตภูมิ ศรีประยูร
2 33594 ด.ช. คณกิจ เอกรัตน์
3 33595 ด.ช. จิรภัทร โกศลจิตร
4 33596 ด.ช. จิรัฏฐ์ ลิมปรัตนคีรี
5 33597 ด.ช. นนทพทัธ์ แสงสิริกุล
6 33598 ด.ช. พงศภัค กาหล ่า
7 33599 ด.ช. พฤฒธาวินทร์ พุม่นมิิตร
8 33600 ด.ช. พทัธนนัท์ อาษาแก้ว
9 33601 ด.ช. พรีพฒัน์ กวีวัจน์
10 33602 ด.ช. เพชรพฤกษา จันทง
11 33603 ด.ช. ภัทรธร ด่าเนนิศิลป์
12 33604 ด.ช. ภัทร์นธิิ วีระยุทธศิลป์
13 33605 ด.ช. ภัทราวุฒิ เทยีมณรงค์
14 33606 ด.ช. ภูมินรินทร์ หลีเกี๊ยะ
15 33607 ด.ช. ยศกร ปิน่แก้ว
16 33608 ด.ญ. กนกชล ชินสมบรูณ์
17 33609 ด.ญ. ข้าวขวัญ หอมคล้าย
18 33610 ด.ญ. ชวัลรัตน์ สวัสดี
19 33611 ด.ญ. ชิดชนก ปตัตายะโส
20 33612 ด.ญ. ญาดา ตันสกุล
21 33613 ด.ญ. ณัฒณิชา ประเสริฐ
22 33614 ด.ญ. ธนตชา กิตติธรรมกุล
23 33615 ด.ญ. ธฤษวรรณ ประสาทแก้ว
24 33616 ด.ญ. ธัญชนก แสงศศิธร
25 33617 ด.ญ. ธิษญาพฒัน์ ขา่ปากพลี
26 33618 ด.ญ. นภาดา การุณวงษ์
27 33619 ด.ญ. นฤสรณ์ แสงสง่า
28 33620 ด.ญ. บณุยาวีย์ ฉ ่ารักษ์สินธ์
29 33621 ด.ญ. ปภาวรินทร์ จันจินะ
30 33622 ด.ญ. พรพรรณ ศรีเฟือ่ง
31 33623 ด.ญ. พมินภัส ธีระวัฒนกุล
32 33624 ด.ญ. พมิพช์นก อรรคนนัท์
33 33625 ด.ญ. ภัทราพร โชติกุล
34 33626 ด.ญ. ภัทราพร พฒันอมรสกุล
35 33627 ด.ญ. ภิญญาพชัญ์ สันติธรารักษ์
36 33628 ด.ญ. ศตกมล อุจวาที
37 33629 ด.ญ. ศุภิสรา วิเศษศรี
38 33630 ด.ญ. สุชาดา กิจธรรม
39 33631 ด.ญ. อนญัญา เอกศิริ
40 33632 ด.ญ. อินทริา ชัยล้ินฟา้



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/2 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นางสาวธนาภรณ์  คนเสงีย่ม  นางสาวชนิศา เกษประทุม
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33633 ด.ช. จิรเมธ ไทยเขียว
2 33634 ด.ช. ชัยพาคินทร์ เอมสาร
3 33635 ด.ช. ชาญชัย ศรีอินทร์
4 33636 ด.ช. ณัฐดนยั พลูสวัสด์ิ
5 33637 ด.ช. ณัฐพล เล่าฮ้อ
6 33638 ด.ช. เดชอนนัต์ ทนิกูล
7 33639 ด.ช. เตชสิทธ์ิ กันเอี้ยง
8 33640 ด.ช. พชรพล เพยีรพทิกัษ์
9 33641 ด.ช. ภคพล อ่วมใจอ่อน
10 33642 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ค่าอินทร์
11 33643 ด.ช. ภูริวัฒน์ ดีทองสุข
12 33644 ด.ช. วชิรวิชญ์ จันต๊ะนาเขตต์
13 33645 ด.ช. วัชรพล จันทรานนท์
14 33646 ด.ช. ศิริวัฒน์ วุฒิสาร
15 33647 ด.ช. ศิวกร เอี ยมศิริ
16 33648 ด.ช. อณวัช ค่าวิศิษฐ
17 33649 ด.ช. อิงควิชส์ อินทรประเสริฐ
18 33650 ด.ญ. กชพร เสมา
19 33651 ด.ญ. คณภร แสนเลิศ
20 33652 ด.ญ. ณัฐชยาดา มณีโชติ
21 33653 ด.ญ. ธีรนชุ โอวาทกานนท์
22 33654 ด.ญ. นนัทน์ภัส บญุภา
23 33655 ด.ญ. ประภัสสร โกเฮง
24 33656 ด.ญ. ปวริศา มีประเสริฐ
25 33657 ด.ญ. ปญัจสิริ วงค์พรหม
26 33658 ด.ญ. ปณุณภาพร หรุ่นรอด
27 33659 ด.ญ. พรชนติว์ กิติชัยชนะพงศ์
28 33660 ด.ญ. พรหมพร พรหมณี
29 33661 ด.ญ. มินทร์ฐิตา ปานด่า
30 33662 ด.ญ. วรินทร รักวงษ์
31 33663 ด.ญ. ศศิกานต์ อาจเดช
32 33664 ด.ญ. สุธาศิณี เรืองเดช
33 33665 ด.ญ. สุธาสินี ทนสูงเนนิ
34 33666 ด.ญ. สุวีณา กงแก้ว
35 33667 ด.ญ. อนนัญา ไชโย
36 33668 ด.ญ. อรอมล พรมบตุร
37 33669 ด.ญ. อริสรา อนรัุกษ์
38 33670 ด.ญ. อัจฉรา ประหลาดเนตร
39 33671 ด.ญ. อิศราภรณ์ สิ วส่าแดง
40 33672 ด.ญ. อุบลรัตน์ รวมศิลป์



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/3  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นางสาวอภิชญา  สุทธิสุข  นางบุญเชิญ  จิตรงาม
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33673 ด.ช. เเผ่นดิน พรหมศร
2 33674 ด.ช. กิตติภณ ยังฤทธ์ิ
3 33675 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองรอด
4 33676 ด.ช. ชนะชัย ยุทธเสรี
5 33677 ด.ช. ณฐพล ขา่ปากพลี
6 33678 ด.ช. ทศัศิษฏ์ แดงใส
7 33679 ด.ช. ธนธรณ์ กาจหาญ
8 33680 ด.ช. ธนภัทร สุขแสงจันทร์
9 33681 ด.ช. ธนภัทร รักไทย
10 33682 ด.ช. ธนวัฒน์ ศรีจันทร์แสง
11 33683 ด.ช. ธนานนัท์ สุวรรณหงษ์
12 33684 ด.ช. นภัส ศรียา
13 33685 ด.ช. ปวริศร์ บรรเทา
14 33686 ด.ช. พงศธร สุทธิรักษ์
15 33687 ด.ช. พชิญกานต์ ทบัทมิทอง
16 33688 ด.ช. วงศพทัธ์ ขา่โคกกรวด
17 33689 ด.ช. วรภัทร ลิ มจุฬารัตน์
18 33690 ด.ช. วายุภัทธ จ้ายหนองบวั
19 33691 ด.ช. อดิศักด์ิ แก้วมณี
20 33692 ด.ญ. จิรัชยา จีรพรชัย
21 33693 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ ขา่พกุ
22 33694 ด.ญ. ณัฐริกาญจน์ อุทา
23 33695 ด.ญ. ณิชาภัทร ปิน่มณี
24 33696 ด.ญ. ทรงอัปสร พวงถิ น
25 33697 ด.ญ. ธนษินนัท์ นนัตา
26 33698 ด.ญ. เนตรนภา พฒุซ้อน
27 33699 ด.ญ. บวับษุกร พว่งมาก
28 33700 ด.ญ. พรชิตา พึ งเนตร
29 33701 ด.ญ. พรไพลิน ชูชื น
30 33702 ด.ญ. พชัรพร ม่วงเขาแดง
31 33703 ด.ญ. พชิชาภรณ์ ม่วงสุข
32 33704 ด.ญ. พมิพล์ภัส คงเนยีม
33 33705 ด.ญ. วิชชุลดา นมิิตรมาลา
34 33706 ด.ญ. วิชญาดา สิงหส์า
35 33707 ด.ญ. ศรัณยา ดอนเงิน
36 33708 ด.ญ. ศรัณรัตน์ แก้วมณี
37 33709 ด.ญ. อมรกานต์ สาลารัมย์
38 33710 ด.ญ. อาภัสสรา บญุค่าแสน
39 33711 ด.ญ. อารยา สุขตะกุล
40 33712 ด.ญ. อุบลรัตน์ ทศเจริญ



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/4  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นางญาณวรรณ  บุตรทา นางสาวศิวพร  แย้มพรมมา
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33713 ด.ช. กฤษกร เกิดศิริ
2 33714 ด.ช. กัณภัทธ์ แช่มช้อย
3 33715 ด.ช. คณัสนนัท์ แดงหยง
4 33716 ด.ช. คุณานนต์ ผลสวัสด์ิ
5 33717 ด.ช. จิรวัฒน์ อ่อนเอื้อน
6 33718 ด.ช. จิรายุ ตราชู
7 33719 ด.ช. ธนวัฒน์ แสงเดชอุทยั
8 33720 ด.ช. ธัญพสิิษฐ์ นอ้ยเมือง
9 33721 ด.ช. ธีรเดช พรมหณี
10 33722 ด.ช. พชรพล จุ้ยแพ
11 33723 ด.ช. พรเทพ ฆังคะมะโน
12 33724 ด.ช. พศวีร์ วงษา
13 33725 ด.ช. ภูษณะ เเสวงนลิ
14 33726 ด.ช. เมืองไทยดวงดี รอดประเสริฐ
15 33727 ด.ช. วงสุวรรณ นจิพฒัน์
16 33728 ด.ช. วริศ งามระเบยีบ
17 33729 ด.ช. วัฒนา จั นศิริ
18 33730 ด.ช. ศุภฤกษ์ คร้ามศิริ
19 33731 ด.ช. ศุภวิชญ์ จันทร์สิงห์
20 33732 ด.ญ. กชพร สุมลฑา
21 33733 ด.ญ. กนกพร ขอนคต
22 33734 ด.ญ. กมลฉัตร พฒุซ้อน
23 33735 ด.ญ. กัญญาภรณ์ แช่มช้อย
24 33736 ด.ญ. กุลจิรา ผลดี
25 33737 ด.ญ. ณัชชา ทยุดอย
26 33738 ด.ญ. ณิชาภา บญุเขียน
27 33739 ด.ญ. ทพิาพร จันทร์เพญ็
28 33740 ด.ญ. นริศรา ทศัมาลี
29 33741 ด.ญ. ปวันรัตน์ ยะลาทรัพย์
30 33742 ด.ญ. พรชนก จันทร์ศรี
31 33743 ด.ญ. พรวรินท์ กาฬแก้ว
32 33744 ด.ญ. ฟา้ใหม่ พมิพา
33 33745 ด.ญ. ภัทรธิดา จันอุดทา
34 33746 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ วิบลูจันทร์
35 33747 ด.ญ. วนชัพร พุม่งาม
36 33748 ด.ญ. วรรณิดา พทุธปญัญา
37 33749 ด.ญ. วรัญญา มั งคั ง
38 33750 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ ศรีตะปญัญะ
39 33751 ด.ญ. อริญชยา ประดิษฐ
40 33752 ด.ญ. อัญชิสา สาตราภัย



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นางสาวอนงค์พนัช  ยังฤทธิ ์ นางสาวสุจิตตรา  อุตตะกะ
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33753 ด.ช. กฤตภัค อึ๊งเกษม
2 33754 ด.ช. ก้องอังกรู เฟือ่งนนิ
3 33755 ด.ช. จิรพสั เภสัชชา
4 33756 ด.ช. ณัฐวุฒิ ดวงนอ้ย
5 33757 ด.ช. ทกัษนยั ม้าวิ ง
6 33758 ด.ช. ธนพนธ์ แสงนาค
7 33759 ด.ช. ธนพฒัน์ ทองมาก
8 33760 ด.ช. ธีรภัทร แสงสว่าง
9 33761 ด.ช. นครนพ สีเขียว
10 33762 ด.ช. นวพล ปิน่กุล
11 33763 ด.ช. ปฏิพล พุม่ไสว
12 33764 ด.ช. ปพนพชัร์ ศรีสุขกุลวัฒน์
13 33765 ด.ช. ปวรุตม์ ใครวงษ์
14 33766 ด.ช. พรีภัทร กุญชรจันทร์
15 33767 ด.ช. พรีวุฒิ ศรีบญุเรือง
16 33768 ด.ช. พฒิุนนัทน์ สืบจากศรี
17 33769 ด.ช. ฤทธิรงค์ ทยุดอย
18 33770 ด.ช. ศุภกร รักยศ
19 33771 ด.ช. อัครวิชญ์ จ่านงค์
20 33772 ด.ญ. เกสรา มหงิสิบ
21 33773 ด.ญ. ชนญัชิดา เบยีดนอก
22 33774 ด.ญ. ชยาภรณ์ ทบัทมิ
23 33775 ด.ญ. ธณวรรณ พวงประเสริฐ
24 33776 ด.ญ. ธนชัญา บญุผาสุข
25 33777 ด.ญ. ธาริณี เริงนพดล
26 33778 ด.ญ. นภัสนนัท์ ทบัมณี
27 33779 ด.ญ. นนัทน์ภัส ตังกวย
28 33780 ด.ญ. นนัทวรรณ มั งจิตร
29 33781 ด.ญ. นริภา สีใส
30 33782 ด.ญ. ปภาวรินทร์ บญุอินทร์
31 33783 ด.ญ. เปรมปวีณ์ อยู่ศรีเจริญ
32 33784 ด.ญ. พรรณธิดา เหรียญทอง
33 33785 ด.ญ. พชิญาภา อยู่สุข
34 33786 ด.ญ. แพรวา พนัธ์เพช็ร์
35 33787 ด.ญ. รวิพร จ้อยเกิด
36 33788 ด.ญ. วิรตา รื นมาลัย
37 33789 ด.ญ. สุตาภัทร โชติกุล
38 33790 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ศรีมันตะ
39 33791 ด.ญ. อชิรญา โสจันทร์
40 33792 ด.ญ. อิศราภรณ์ เกียรติสูงส่ง



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/6  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นายณรงค์ชัย  โล่ชัยยะกูล นางสาวภาวนี  พวงเงิน  
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33793 ด.ช. กันต์ศักด์ิ ขา่วิเศษ
2 33794 ด.ช. กิตติกร ตันเเก้ว
3 33795 ด.ช. เกษมศักด์ิ กิตติกรโสภากุล
4 33796 ด.ช. ชิติพทัธ์ จานทอง
5 33797 ด.ช. ชินดนยั ขิมมาทิ
6 33798 ด.ช. ณัฐดนยั มณีสวาท
7 33799 ด.ช. ดิสรา อมาตยกุล
8 33800 ด.ช. ธนบดี สีอ่อน
9 33801 ด.ช. ธนวิชญ์ แก้วตาล
10 33802 ด.ช. นรเศรษฐ์ จั นศิริ
11 33803 ด.ช. ปยิวัชร์ สอนสุด
12 33804 ด.ช. ผดุงพงศ์ มูลวิชา
13 33805 ด.ช. ภาณุภณ ชวินบวรสิน
14 33806 ด.ช. ภูบดินทร์ บญุรัตน์
15 33807 ด.ช. วสิวัตน์ พมุมา
16 33808 ด.ช. ศุภกร เกชณียาบตุร
17 33809 ด.ช. สุทธิพตัน์ นอ้ยส่าแดง
18 33810 ด.ช. สุรโชติ สารมิตร
19 33811 ด.ช. อานนท์ เต็มเปีย่ม
20 33812 ด.ญ. กมลชนก ตูมไทย
21 33813 ด.ญ. กัญฐิกา หลักฐาน
22 33814 ด.ญ. กานติมา พตุรินทร์
23 33815 ด.ญ. จิณณพตั เอี ยมเจริญ
24 33816 ด.ญ. จิดาภา สิทธิเดชโสภณ
25 33817 ด.ญ. ชฎาพร ดวงผล
26 33818 ด.ญ. ชนาทปิ ด้วงศรี
27 33819 ด.ญ. ชลิดา ชาวพจิิตร
28 33820 ด.ญ. ญาณสิริ เสือสวย
29 33821 ด.ญ. ณัฏฐาเนตร กิจวิถี
30 33822 ด.ญ. ณัฐภัทร วาจามั น
31 33823 ด.ญ. ณิชชา ทยุดอย
32 33824 ด.ญ. ปณิดา ชมถิ น
33 33825 ด.ญ. พธัรมน นามนาง
34 33826 ด.ญ. พชิญ์ศินี รอดเกตุกุล
35 33827 ด.ญ. แพรวพรัชพร เฟือ่งทรัพย์
36 33828 ด.ญ. มาชิดา รจนาสม
37 33829 ด.ญ. วราภรณ์ ศรีแก้ว
38 33830 ด.ญ. สายน้า่ หนนูอ้ย
39 33831 ด.ญ. อรนนั อิ มพร
40 33832 ด.ญ. อาฑิติยาพร บา้นใหม่



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/7  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นางสาวจารุณี  ช่างไม ้ นายธีระศักด์ิ นามบุรินทร์ 
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33833 ด.ช. ชญานนท์ ใครลัดดาล์
2 33834 ด.ช. ณัฏฐภัทร หว้ยโรงใต้
3 33835 ด.ช. ณัฐวุฒิ ธรรมดิษฐ
4 33836 ด.ช. ณัฐวุฒิ โชติกุล
5 33837 ด.ช. ธนกร พว่งมาก
6 33838 ด.ช. ธนทั เอี ยมละออ
7 33839 ด.ช. ธีรพนัธ์ เถียรสวัสด์ิ
8 33840 ด.ช. พงศ์ภิญโญ มณีวงษ์
9 33841 ด.ช. พชธกร ภาสดา
10 33842 ด.ช. พรีวัส มนตรี
11 33843 ด.ช. เพชรรัตน์ วงษ์ศิริ
12 33844 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวงศ์เวทย์
13 33845 ด.ช. วีรชัย รุ่งแท้
14 33846 ด.ช. สิริศักด์ิ พดัทอง
15 33847 ด.ช. สุกาญจ์ บญุร่ม
16 33848 ด.ช. สุธี ดีล้วน
17 33849 ด.ช. อภิชาต ตระการศิริวัฒน์
18 33850 ด.ช. อภิรักษ์ นุม่พลู
19 33851 ด.ช. อัครรุ่งกรณ์ แพบวั
20 33852 ด.ญ. กชกร มากมี
21 33853 ด.ญ. กติญากรณ์ โต๊ะลีบ่ารุง
22 33854 ด.ญ. กรรณิการ์ ขันเหลา
23 33855 ด.ญ. กัญยาณี ส่าเภาจันทร์
24 33856 ด.ญ. เขมจิรา จ่านงค์
25 33857 ด.ญ. จิราภรณ์ มาอ่าพร
26 33858 ด.ญ. ชญานี อินเอี ยม
27 33859 ด.ญ. ชนาภา บญุมาก
28 33860 ด.ญ. ณัฏฐทติา นุย้ปลี
29 33861 ด.ญ. ณัฏฐพร แตงงาม
30 33862 ด.ญ. ณิชฌาภัทร อุทา
31 33863 ด.ญ. ณิฐชพร ยั งยืน
32 33864 ด.ญ. ธมนพกัตร์ แปง้หอม
33 33865 ด.ญ. นภสร ศรีเจ้ย
34 33866 ด.ญ. นชุนาฏ วงษ์สุวรรณ
35 33867 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา สุขพลู
36 33868 ด.ญ. พชิฎา ชดช้อย
37 33869 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ผาสุข
38 33870 ด.ญ. วรางคณา ขันเกตุ
39 33871 ด.ญ. สุธีธิดาญา ล่้าละออ
40 33872 ด.ญ. สุวิมล จันทร์ขาว



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นางสาววิไล  คลองสามสิบ  นายเกียรติศักด์ิ  แสวงชู
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33873 ด.ช. กฤษณะ อุสาขะ
2 33874 ด.ช. กิตติพงศ์ แสงสว่าง
3 33875 ด.ช. ฉลองชัย กาหล ่า
4 33876 ด.ช. ณกานต์ เมนะเนตร
5 33877 ด.ช. ณัฐกร สินไชย
6 33878 ด.ช. ธนภัทร ใหม่ปยิะ
7 33879 ด.ช. ธนรัตน์ เพช็รเลี ยม
8 33880 ด.ช. ธนวัฒน์ รุจิทพิย์
9 33881 ด.ช. นฤเทพ เจริญยิ ง
10 33882 ด.ช. เพชรธรรมรัตน์ โสล่า
11 33883 ด.ช. ภูเบศ ฤทธ์ิทรงเมือง
12 33884 ด.ช. ยศธนะ สาคร
13 33885 ด.ช. รติกร บญุธรรม
14 33886 ด.ช. รัชพล มีศรี
15 33887 ด.ช. วชิรวิทย์ จิตรมั นคง
16 33888 ด.ช. วัชรเวคิน จันทร์สัชนาลัย
17 33889 ด.ช. วีรภัทร ธานนิทราวัฒน์
18 33890 ด.ช. เสฎฐวุฒิ แซ่ล้ี
19 33891 ด.ช. อชิตะ ศาสนภักดี
20 33892 ด.ญ. กชกร แก้วเงิน
21 33893 ด.ญ. กัญญาณัฐ ลายคาม
22 33894 ด.ญ. ฆรวัณณ์ นติิศักด์ิ
23 33895 ด.ญ. ชิสา วสยางกูร
24 33896 ด.ญ. ทพิย์กัญญา ประดิษฐ์สุวรรณ
25 33897 ด.ญ. นฤมล เรือนวงษ์
26 33898 ด.ญ. นวลสิริ เสนทอง
27 33899 ด.ญ. บญุยอร ไกรแก่ม
28 33900 ด.ญ. ปภัสสร เนมียะ
29 33901 ด.ญ. ปรัชญา จันทร์หอม
30 33902 ด.ญ. ปารวี ยินดียม
31 33903 ด.ญ. ปาริษา ยินดียม
32 33904 ด.ญ. ปญุญิศา แก้วสอนดี
33 33905 ด.ญ. พรชนก ทองเรือง
34 33906 ด.ญ. พมิพม์าดา พงษ์รัตน
35 33907 ด.ญ. พมิพว์ลัญช์ แก้วเนตร
36 33908 ด.ญ. ภัทรจาริน จันทา
37 33909 ด.ญ. รินรดา ช้างเยาว์
38 33910 ด.ญ. ศศิรัศมี สิทธิธิตะปญัญา
39 33911 ด.ญ. ศุภธิดา ศรีภูมิชน
40 33912 ด.ญ. สุขุมาล จันทร์สวัสด์ิ



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/9 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63) นางสาวมาธิตา  ร่มโพธิ ์ นายจาดานัย  ศุภรักษ์สกุล
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33913 ด.ช. กฤตภพ องอาจ
2 33914 ด.ช. กานต์บดินท์ สุวรรณประเสริฐ
3 33915 ด.ช. คธาธร อินวงศ์วรรณ์
4 33916 ด.ช. ชนาธิป นลิชิต
5 33917 ด.ช. ณัฐชนน พจิารณา
6 33918 ด.ช. ทชัธร วีระเดช
7 33919 ด.ช. เทวินทร์ โดยอาษา
8 33920 ด.ช. นพดล โกมล
9 33921 ด.ช. บณัฑิต  หลั งอุทก
10 33922 ด.ช. บรูณิน หลอมทอง
11 33923 ด.ช. พงศกร แสงสวย
12 33924 ด.ช. ภัคศรัณย์ กุลชนะทวีคูณ
13 33925 ด.ช. ภีรภัทร คงหล่า
14 33926 ด.ช. เวชยันต์ ปาไข
15 33927 ด.ช. ศรุต นาคนาคา
16 33928 ด.ช. สุทธิพงศ์ บญุยงค์
17 33929 ด.ช. โสภณวิชญ์ อามัดสา
18 33930 ด.ช. อัฑฒกร บตุรแสง
19 33931 ด.ช. อิฐิมาท เอี ยมเรือง
20 33932 ด.ญ. จิระนนัท์ มหตุรฤกษ์
21 33933 ด.ญ. จิรายุ สุนนัทา
22 33934 ด.ญ. จุฑามาศ หอมจันทร์
23 33935 ด.ญ. จุฑามาศ สาลีผล
24 33936 ด.ญ. ณัฐกานต์ พวงชื น
25 33937 ด.ญ. ณัฐจีรา แก้วก้านกล้วย
26 33938 ด.ญ. ทพิย์สุดา ตันตะยาภรณ์
27 33939 ด.ญ. นริศชา นาคละม้าย
28 33940 ด.ญ. นฐัชญา บญุแก้ว
29 33941 ด.ญ. นนัทน์ภัส เพิ มพนูพชัรสุข
30 33942 ด.ญ. พรพรรณ มุ่งอ้อมกลาง
31 33943 ด.ญ. พรรณษา แสงจีน
32 33944 ด.ญ. ภาวินี ค่าแหง
33 33945 ด.ญ. รัญชิดา ธูปาดิลก
34 33946 ด.ญ. วชิรญาณ์ การณ์สุข
35 33947 ด.ญ. วรรณวิษา โลสันตา
36 33948 ด.ญ. วันวิสา แซ่โค้ว
37 33949 ด.ญ. สุชาดา กลัดกล่อม
38 33950 ด.ญ. เสาวลักษณ์ คูณหอม
39 33951 ด.ญ. เหมือนฝัน เหมาะศรี
40 33952 ด.ญ. อรอนงค์ โถมขา่



รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1/10  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 (13 ม.ิย.63)  นางสาวเพ็ญนภา ตู้จ านงค์  นางสาววรรณี  โคพิชัย 
เลขที่ เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 33953 ด.ช. กฤตเมธ ศรีเชียงใหม่
2 33954 ด.ช. กิตฏิทศัน์ ใจยงค์
3 33955 ด.ช. จักรพงษ์ แก้วกิ ง
4 33956 ด.ช. ณัฐพงษ์ ฉัตรไชยสิทธิกูล
5 33957 ด.ช. ณัฐพล ฉัตรไชยสิทธิกูล
6 33958 ด.ช. ณัฐวัฒน์ โพธ์ิยวง
7 33959 ด.ช. ธีรภัทร์ กวีญาณ
8 33960 ด.ช. นนัทน์ริศ บญุเกิด
9 33961 ด.ช. ปรมัตถ์ วิบลูย์จิตร
10 33962 ด.ช. ปองพล อิสระมงคลการ
11 33963 ด.ช. พงษ์พนัธ์ุ จั นถลา
12 33964 ด.ช. ภัทรกร นกุูลกิจ
13 33965 ด.ช. รัฐภูมิ ศรีอ่อน
14 33966 ด.ช. วีรภัทร์ ศิลาไสล
15 33967 ด.ช. สิทธิชัย เขียววิจิตร์
16 33968 ด.ช. สิรธีร์ ฤกษ์งาม
17 33969 ด.ช. สิรภัทร เนื องจากนว่ม
18 33970 ด.ช. สุภิรวิชณ์ พนัอาษา
19 33971 ด.ช. อภิรักษ์ ชัยณรงค์รัตน์
20 33972 ด.ญ. เปรมมนย์ี ศรีภูมั น
21 33973 ด.ญ. กัลยารัตน์ ยอดขวัญ
22 33974 ด.ญ. ขนษิฐา ลอยมา
23 33975 ด.ญ. จุฑามาศ รักษาพล
24 33976 ด.ญ. ชนนัญา วินยัวัฒน์
25 33977 ด.ญ. นญิาดา เสือโพธ์ิไทย
26 33978 ด.ญ. เบญจพร ปดิประทมุ
27 33979 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปณุวัตร
28 33980 ด.ญ. ประภัสสร นาคทองค่า
29 33981 ด.ญ. ภัทรมน โชชื น
30 33982 ด.ญ. ภัทรวดี ทางาม
31 33983 ด.ญ. วลัยพร เจียมสกุล
32 33984 ด.ญ. วิมุตา พมิพจ์ันทร์
33 33985 ด.ญ. ศิริกัลยา บญุธรรม
34 33986 ด.ญ. ศิริรักษ์ รอดศิริ
35 33987 ด.ญ. ศิริลักษณ์ พคุโต
36 33988 ด.ญ. ศุภกร ไทรฟกั
37 33989 ด.ญ. สุชญาดา รติพรเลิศ
38 33990 ด.ญ. สุพตัรา สุขบญุเเดง
39 33991 ด.ญ. อารดา สร้อยเสนา
40 33992 ด.ญ. อิศราภรณ์ อุทา


