


รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/1  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63) นางสาวปญัชรี  ดอกจันทร์    นายกิติพงษ์ อาธิพรม
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31828 นาย ชนภัทร สวัสวรธรรม
2 31829 นาย ชาตินนท์ ชาญสิกขกร
3 31832 นาย ปธานนิ งอยจันทร์ศรี
4 31834 นาย วิศรุต สิริโสภาพร
5 31838 นาย อภิสิทธ์ิ ช่างเพชรผล
6 31840 น.ส. กาญจนาพรรณ หมื่นนาค
7 31841 น.ส. กิ่งกาญจน์ เนกขัมมะ
8 31842 น.ส. เขมิกา โยธาศิริ
9 31843 น.ส. ชุติกาญจน์ แสนสีจันทร์
10 31847 น.ส. ตติยา พฒุพนัธ์
11 31848 น.ส. ทพิธิดา โพธ์ิรัง
12 31849 น.ส. ธนพร โปะ๊สุวรรณ
13 31850 น.ส. ธนชัญา อินทชิต
14 31851 น.ส. ธมนพณัณ์ เนือ่งจากฤทธ์ิ
15 31852 น.ส. ธมลวรรณ หมื่นราษฎร์
16 31854 น.ส. ปวรวรรณ จันนา
17 31855 น.ส. ปาณิสรา สิงหค์รุธ
18 31856 น.ส. ภัทราพร เอมจิตร
19 31857 น.ส. มนสัชนก ทองพุม่
20 31859 น.ส. วรการ สมนกึเจริญสุข
21 31861 น.ส. ศดาภัชรฆ์ ศาตมานนท์
22 31863 น.ส. สิรภัทร โควิน
23 31864 น.ส. สุชาดา จ านงค์ค า
24 31884 น.ส. ณัฐณิชา ปกึขาว
25 31896 น.ส. พมิพพ์ศุิทธ์ิ อรรถสุวรรณ
26 31897 น.ส. ภัทราวดี วัฒนภักดี
27 31901 น.ส. วิมลณัฐ ดีเทยีนอินทร์
28 32296 น.ส. พรนภัส สักกุ
29 32306 นาย กัญจน์ ยินดี
30 32311 นาย ตวงวิทย์ พึง่ปาน
31 32315 นาย ปณุณวิช หนนูอ้ย
32 32316 นาย พงศกร หนเูล็ก
33 32320 นาย สิรวิชญ์ กิตติธเนศวร
34 32322 น.ส. ชญานนัทน์ วิลัยโรจน์
35 32326 น.ส. ทฬัฐฌา สาระกูล
36 32329 น.ส. ฉัณทพชิกานต์ สุวรรณบรูณ์
37 32333 น.ส. อิสริยา อิงอุดมนกุูล
38 32334 น.ส. เอกกมล ชีชะวา
39 33993 นาย ณัฐนนัท์ บญุเรือง
40 33994 น.ส. ญาณิศา เจริญสาคร



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/2  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63) นางสาววรรณี  โคกกระชาย นางสาวกาญจนา  คุ้มวงษ์
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31827 นาย กันตภณ ค าวัจนงั
2 31831 นาย บรูณัฏฐ์ บรูณะถาวร
3 31833 นาย ภูมิภัทร ด าเนนิศิลป์
4 31835 นาย ศักดิธัช ใจบญุ
5 31862 น.ส. ศศิวิมล เทพชุมพร
6 31866 น.ส. อาภาพรรณ โกศลกิตติสาร
7 31869 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ชมภูพาน
8 31873 นาย ภัทรวิน ฉายาพงษ์
9 31882 น.ส. ชนศิา นิม่นวล
10 31895 น.ส. พฐิชญาณ์ ธนพรเศรษฐสิน
11 31898 น.ส. รัตนากร อุค าพนัธ์
12 31899 น.ส. วรรณธิดา จิตรหสัต์ชัย
13 31905 น.ส. เสาวภา มังสา
14 31906 น.ส. อัญชิษฐา วรรณะ
15 31907 นาย ก้องภพ เลาหะพพิฒันช์ัย
16 31918 นาย นฤพนธ์ มีหา้ว
17 31925 นาย ภูมินทร์ นวลเลิศ
18 31934 น.ส. ณัชชา รอดผ้ึง
19 31935 น.ส. ณัฐพร นาคสุทธ์ิ
20 31936 น.ส. ธนนนัท์ สืบสุนทร
21 31939 น.ส. ประกายแก้ว เกิดผล
22 31976 น.ส. จิราภัทร์ หาทรัพย์คลอง
23 31979 น.ส. ณัฐนรี เล็กแจ่ม
24 31980 น.ส. ณัฐวดี ฤทธ์ิแดง
25 31984 น.ส. เนตรนภัทร ศรีอิทธิยาเวทย์
26 31985 น.ส. ปรีญาพชัญ์ ภาณุโสภณ
27 31998 น.ส. อารยา นามสี
28 32029 น.ส. จิดาภา พฒันอมรสกุล
29 32030 น.ส. จิรนนัท์ ทรัพย์สนอง
30 32041 น.ส. สัตตบงกช ดาราพาณิชย์
31 32165 น.ส. ชุติมา เล็กศิริ
32 32284 น.ส. จิราพชัร แก้วก่า
33 32288 น.ส. ทพิยนารี สิทธิรส
34 32304 นาย กฤษณะพงศ์ ราชโส
35 32305 นาย กษิด์ิเดช ลอยเลิศ
36 32307 นาย คณาธิป บาลโสง
37 32314 นาย ปวเรศ เรืองทอง
38 32317 นาย ภูสิทธิ พึง่ธรรม
39 32963 น.ส. กชพรรณ เทศทบั
40 33558 น.ส. ศศิกานต์ ศรีสองคอน



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/3  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63) นางสาวสุมาลี  ม่วงงาม  นางสาวจุฑาทพิย์  ศรีสิทธิกุล
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31836 นาย ศิริพงษ์ จันทร์หอม
2 31845 น.ส. ณัฐกมล สุขชม
3 31867 นาย คุณชาติ ไพศาล
4 31868 นาย จิรัฏฐ์ชานน ชินสมบรูณ์
5 31872 นาย พงศภัค พลูทอง
6 31880 น.ส. กัญญาดา ทมิวังกลุ่ม
7 31885 น.ส. ณัฐธรียา หนสูว่าง
8 31892 น.ส. นติยา ทศกรณ์
9 31917 นาย นครินทร์ สุขไสว
10 31926 นาย เรืองนนท์ ริยาพนัธ์
11 31927 นาย วัฒนชัย พรรณไวย
12 31931 น.ส. แกมกาญน์ ศรีเจริญ
13 31944 น.ส. ปณุณมา สีสิงห์
14 31949 น.ส. สุพรรษา จวนเจริญ
15 31956 นาย จิระวัฒน์ ชมแพง
16 31959 นาย โชคชัย ชาญธนะวัฒน์
17 31965 นาย นฤเบศ สมภีระกุล
18 31967 นาย พฤฒพงศ์ สิงหวิบลูย์
19 31968 นาย ภาคภูมิ ดีพนัธ์
20 31969 นาย ภูมินทร์ ร้อยทอง
21 31996 น.ส. แสงตะวัน อินทรภูมิ
22 31999 นาย กฤษฎา แก้วคงคา
23 32024 นาย อภิรักษ์ อิ่มอารมณ์
24 32042 น.ส. สิรินพร สมจิตร
25 32067 นาย สุรเดช สุรสรยุทธ
26 32083 น.ส. วนสันนัท์ คันทพั
27 32086 น.ส. วาสนา ช่วยอาษา
28 32123 น.ส. ณิชากร บตุรชา
29 32131 น.ส. วรรณัชษา สุวดิษฐ์
30 32159 นาย ปทาน การุณวงษ์
31 32173 น.ส. พชัรา ยะลาทรัพย์
32 32215 น.ส. พนดิา ช่วยประดิษฐ์
33 32261 น.ส. บษุญานนัท์ คูณหอม
34 32287 น.ส. ทราวดี แสงทอง
35 32310 นาย ณพลรักษ์ แสงเงิน
36 32312 นาย ทวีพงศ์ แซ่แต้
37 32313 นาย นราวิชญ์ พรรณธนาวงค์
38 32965 นาย ยศวรรธน์ ถาวรสาร
39 33995 น.ส. ภัทรธิดา นนัทสุ์รกิจ
40 33996 น.ส. วนดิา ส าราญใจ



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/4  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63) นางศรีนวล  เกิดก าไร   นางรมิดา  มูลเทยีม
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31909 นาย ณัฐชนน หนอ่ทอง
2 31933 น.ส. ชลดา หาดี
3 31971 นาย วงศกร มุ่งเจริญรัตน์
4 31993 น.ส. ลลิลทพิย์ บวัเจริญ
5 32028 น.ส. เกศกนก มานะสมปอง
6 32044 น.ส. อรภัทร นาคสุข
7 32046 นาย จักรพรรดิ อุดมนา
8 32074 น.ส. ชิดชนก เกิดมี
9 32078 น.ส. เบญจมาศ แข็งจัด
10 32091 นาย กรกฤต สามัคคีภิรมย์
11 32093 นาย กันตินนัท์ ร่มโพธ์ิ
12 32132 น.ส. สุพรรณิกา ปิน่นอ้ย
13 32164 น.ส. ชมพนูทุ ทองนอ้ย
14 32167 น.ส. ณัฐธิดา ดาวหาญ
15 32181 น.ส. สุภัคภรณ์ มะลิ
16 32211 น.ส. ธารทพิย์ รุ่งเรือง
17 32216 น.ส. พชัรมณฑ์ เข็มกลัด
18 32219 น.ส. เมธาพร บญุสิงห์
19 32245 นาย ภาสพล เฉลิมวิริยะ
20 32285 น.ส. จุฬาภรณ์ บญุยเกียรติ
21 32406 นาย ธนภูมิ ลีตี
22 32964 น.ส. ณัฐวดี บญุมา
23 32967 นาย ณัฐพล ชูอาวุธ
24 32972 นาย อธิป พนัธ์สอาด
25 33564 นาย ชัยนนัท์ ผ่องแผ้ว
26 33566 นาย วุฒิศักด์ิ มั่งค่ัง
27 33997 นาย คทาภัทร แก้วค ารอด
28 33998 นาย ทา่น จารุพงศา
29 33999 นาย ธนทพัพ์ บงัเกิด
30 34000 นาย ธนภัทร บตุรปรีชา
31 34001 นาย พสิิษฐ์ อ่อนเพชร์
32 34002 นาย ภูวเนศวร์ สืบวงษ์ดิษฐ์
33 34003 นาย เศกสิทธ์ิ เต่าทอง
34 34004 นาย เศรฐพงษ์ อ่อนค าผาง
35 34005 นาย สุริยา บญุเผือก
36 34006 นาย หสันยั ภิรมย์ร่ืน
37 34007 น.ส. ชญาดา ต้ังบริรักษ์
38 34008 น.ส. ถิรดา บ าบดัภัย
39 34009 น.ส. พชัราภรณ์ ศรีงาม
40 34010 น.ส. พชัรินทร์ เดชศักดา



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/5  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63)  นางณัฐณิชา  ราษีมิน   นางสาวกนกวรรณ  เจริญสุข
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31839 น.ส. กรวรรณ ใจยงค์
2 31888 น.ส. ธมลวรรณ ดอนมอญ
3 31915 นาย ธนาคาร พานทอง
4 31945 น.ส. พภัธาริญา ปญัญา
5 31952 น.ส. อารีวรรณ ทองใบ
6 31966 นาย พร้อมพนัธ์ุ อ่อนอนงค์
7 31987 น.ส. ปยิธิดา อิ่มทอง
8 32006 นาย ณัฐพล อันสมศรี
9 32037 น.ส. มณีรัตน์ คงศิลป์
10 32084 น.ส. วรนารี กิจขยัน
11 32179 ด.ญ. ศศิภา ชื่นสมทรง
12 32191 นาย ธีรเมธ แก่นส ารวจ
13 32258 ด.ญ. ดวงกมล บริูตธรรม
14 32274 นาย กิตติศักด์ิ สุขส าราญ
15 32275 นาย จุลจิตร เหม่นแหลม
16 32276 นาย ฉัตรชัย ธงชัย
17 32279 นาย พฒันพ์งษ์ วงศ์ถวิลกุล
18 32280 นาย ภูมินทร์ เสมี
19 32281 นาย สิรภพ กองแก้ว
20 32291 น.ส. นภสกร ร่มโพธ์ิ
21 32293 น.ส. นวรัตน์ สุทธิประภา
22 32301 น.ส. ศิรประภา พยอมหอม
23 32302 น.ส. สุพชิญา รอดเกตุกูล
24 32303 นาย กฤษกร เคียนงาม
25 32971 นาย ปฏิพล ศิริธร
26 33561 นาย ณัฐพฒัน์ อิ่มสิน
27 33562 น.ส. กรรณิการ์ แซ่เฮง
28 33563 น.ส. ณัฐฐาพร แซ่เฮง
29 33565 นาย ภานภัุทร พว่งมาลี
30 33567 นาย พงศพศั ละมัยเกศ
31 34011 นาย กษิณ นศิวอนตุรพนัธ์
32 34012 นาย เจษฎากร สาฆ้อง
33 34013 นาย ชัชวาล โชติสนธ์ิ
34 34014 นาย ทปีกร ไฉยาวาศ
35 34015 นาย เทดิศักด์ิ ใจบดิา
36 34016 นาย ธนนิทรั์ฐ มณีพนัธ์ธนาภา
37 34017 น.ส. วิชญนนัท์ กัญจนป์ทัมภพ



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/6  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63)  นางสุรางค์  ชาติทอง นางสาวอธิษา  สังฆสุบรรณ์
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31912 นาย เตชิต คงทน
2 31937 น.ส. ธิญาดา วานคิม
3 31942 น.ส. ปณัฑารีย์ ศรีผา
4 31953 นาย เขมชาติ แจ้งจิตต์
5 31961 นาย ณัฐภัทร วิศิษฏ์เจริญ
6 31964 นาย ธนบรรณ บรรดาล
7 31973 นาย วุฒิพร แสงพลอย
8 31992 น.ส. มณีวรรณ จักดี
9 31997 น.ส. อัจฉราภรณ์ หอมจันทร์เจริญ
10 32001 นาย กฤษฎา ไทยประเสริฐ
11 32026 น.ส. กนกรดา เกตุมาลี
12 32033 น.ส. ธนวรรณ ประทมุ
13 32034 น.ส. นฤมล ศรีตะปนัย์
14 32038 น.ส. มนสันนัท์ แก้วกนก
15 32039 น.ส. มัลลิกา พุม่ดี
16 32040 น.ส. วริษา พทิกัษ์เขตขัณฑ์
17 32049 นาย เจษฎา กาหล่ า
18 32079 น.ส. ปรายฟา้ พุม่พมิล
19 32081 น.ส. มีสุข กาญจนประกอบ
20 32094 นาย กิตตินนัท์ รัตนไพฑูรย์พงศ์
21 32095 นาย กิตตินนัท์ สระทองลี
22 32119 น.ส. ชนญัชิดา ทว้มสุนทร
23 32120 น.ส. ชนกิานต์ พลเดช
24 32121 น.ส. ชิชา พทิกัษ์สงคราม
25 32127 น.ส. ปณัฑิตา แสดง
26 32129 น.ส. ภัทราภรณ์ สีลา
27 32134 น.ส. อนญัญา พลิายนต์
28 32166 น.ส. ณัฐธิดา ฆ้องโนนแดง
29 32169 น.ส. ปรัชญาภรณ์ แกรมาก
30 32182 น.ส. สุวิตา สารศาสตร์สุนทร
31 32194 นาย นภันต์ ดีเส็ง
32 32209 น.ส. จิณหจ์ุฑา มนต์กันภัย
33 32217 น.ส. พจิิตรา จรไพรวัลย์
34 32237 นาย ทตันนั ชูชื่น
35 32239 นาย ธมกร ดนตรีไทย
36 32256 น.ส. จุฑามาศ ดิษบงค์
37 32262 น.ส. เบญจภรณ์ สดใส
38 32266 น.ส. มณีรัตน์ สุยวารี
39 32270 น.ส. สิริยากร กาลิก
40 32969 นาย ธนากร ธนบวรพล



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/7  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63)  นายชัยชาญ  ศรีประยูร
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31921 นาย ปยิะวัฒน์ บญุทาสิน
2 31923 นาย ภาสกร เอนกพงษ์
3 31924 นาย ภูเบศ ชมภูนชุ
4 31983 น.ส. น้ ารินทร์ สีทบัทมิ
5 32003 นาย เขมปณัธ สมัครช่วย
6 32011 นาย มงคล สงวนเนตร
7 32013 นาย ยุวพทุธ สัมศิริ
8 32014 นาย รัชพล ทา่สว่าง
9 32027 น.ส. กัญญาณัฐ ปอ้มเรือง
10 32031 น.ส. ณัฎธิดา กล่ินหอม
11 32045 นาย ขรรค์ชัย ขันธโภค
12 32048 นาย จิรายุทธ จันทร์ไพศรี
13 32051 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ทองค า
14 32055 นาย ธาดาพงศ์ ทองใบ
15 32060 นาย ปยิะณัฐ บญุขีด
16 32062 นาย ภาคิไนย หอมมาก
17 32068 นาย อัมรินทร์ ทรงประสิทธ์ิ
18 32069 นาย อิศรา ค าประเสริฐ
19 32070 นาย เอกรัตน์ เสวกพนัธ์
20 32085 น.ส. วรรณษา วันธนะ
21 32089 น.ส. สุดารัตน์ วีระวงษ์
22 32092 นาย กรรธน แซ่เตียว
23 32100 นาย ธวมินทร์ กุศลส่ง
24 32117 น.ส. กนกวรรณ แสงทอง
25 32125 น.ส. ธัญลักษณ์ ทรงพนิจิ
26 32126 น.ส. ปวีณา จีนธรรม
27 32130 น.ส. ภัทราวดี สายโสภา
28 32175 น.ส. ภัทรธิดา ปิน่ทอง
29 32176 น.ส. เมธณี มีมงคล
30 32192 นาย ธีระ ยินดียม
31 32205 นาย อภิชาต เกตุแย้ม
32 32210 น.ส. จิรภัศดา ใจไทย
33 32212 น.ส. นภัสนนัท์ ประชาสุข
34 32218 น.ส. ภาพวาด คังคายะ
35 32220 น.ส. ยศธร ศรีจันทร์แสง
36 32223 น.ส. สัตตบงกช ช่วยอาษา
37 32230 นาย จักรพนัธ์ แก้วก าพร้า
38 32233 นาย ณัฐปกรณ์ แสนค าแก้ว
39 32243 นาย พชรมงคล ร่างสม
40 32252 นาย หรัณญพฤกษ์ ฉัตรโพธ์ิสุวรรณ์



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/8  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63) นางสาวอุไรวรรณ  สุสม   
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31581 น.ส. อรอุมา พมิพอ์าจเอี่ยม
2 31994 น.ส. วีนสั ล้ิมเจริญ
3 32007 นาย นทัทพล บญุธรรม
4 32017 นาย ศุภชัย สกลนรัุกษ์
5 32050 นาย ฐิติรัตน์ ชัยชนะ
6 32054 นาย ทรงกลด ทาธรรม
7 32057 นาย นวพล พุม่ไสว
8 32059 นาย ปยิทศัน์ บญุทาสิน
9 32061 นาย ศักย์ศรณ์ ภิรมย์สุข
10 32097 นาย ธนพนธ์ แผ่นทอง
11 32099 นาย ธเนศ แทน่ทพิย์
12 32103 นาย ธีระภัทร ยุทธการ
13 32104 นาย นรัิติศัย เอี่ยมสอาด
14 32106 นาย ปยิะพงษ์ บญุเกิด
15 32108 นาย ภาคิณ โฮ่บรรเทา
16 32109 นาย ภูริภัทร วันวงษ์ษา
17 32110 นาย วิชชากร เตอิน
18 32135 น.ส. อัจฉราภรณ์ กุสลาศรัย
19 32138 นาย กองแก้ว นภาแจ้ง
20 32151 นาย ธีรเมธ คนมั่น
21 32154 นาย นราธิป ชัยฤทธ์ิ
22 32163 น.ส. จุฑามาศ นยิมเอื้อ
23 32184 นาย จักรภัทร์ ชื่นอารมย์
24 32208 นาย อิทธิมนต์ ผังคี
25 32234 นาย ณัฐพงศ์ ซ่ือตรง
26 32236 นาย ต้นข้าว กาละปตัย์
27 32238 นาย ธนภัทร กันนกิา
28 32260 น.ส. นฐัวรรณ งามเลิศ
29 32272 น.ส. สุพรรษา รักภิรมย์
30 32970 น.ส. วันวิสา พลภูมิประสิทธ์ิ
31 34018 น.ส. กษมา ศุขวัฒน์
32 34019 น.ส. กัญญาณัฐ ขันเหลา
33 34020 น.ส. จีรนนัท์ ฮวดประดิษฐ์
34 34021 น.ส. ชลธิชา พลอามาตย์
35 34022 น.ส. นลรรญา สุขประสงค์
36 34023 น.ส. นนัทชัพร คงกะพนัธ์
37 34024 น.ส. พรพรรณ ชูสถิตย์
38 34025 น.ส. มณีรัตน์ เขียววิจิตร
39 34026 น.ส. สุททวิา นพิพาน
40 34027 น.ส. หทยั บญุสอาด



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/9  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63)  นายยศศักด์ิ  แก้วสุก  นางสาวอารียา  บญุจวง   
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31543 นาย มินธาดา ผลทอง
2 31634 นาย ปวีร์ บญุยะสิทธ์ิ
3 32056 นาย ธีรวัฒน์ เหลือจ้อย
4 32102 นาย ธีรศักด์ิ ดีอาษา
5 32116 นาย อภิรักษ์ ภู่โต๊ะยา
6 32137 นาย กฤษณะ องอาจ
7 32143 นาย เฉลิมพงศ์ สร้อยอึ้ง
8 32152 นาย เธียรวิชญ์ ไชยสัตย์
9 32160 นาย สุเมธ ศรีบญุทพิย์
10 32161 นาย อาจหาญ นชุธิสาร
11 32162 นาย เอกรัตน์ ศิริโสภากุล
12 32188 นาย ณัฐวัตร์ ย้ิมเจริญ
13 32193 นาย ธีระภัทร พนัธ์ุไม้สี
14 34028 น.ส. จารุวรรณ วงษ์นชุ
15 34029 น.ส. ณัฐชา ยังประโยชน์
16 34030 น.ส. ณัฐวรา ทองเขียว
17 34031 น.ส. ธนภรณ์ ยาพุย้
18 34032 น.ส. ธนาภา วงษ์พระจันทร์
19 34033 น.ส. ธิตยา ศิลปไพบลูย์
20 34034 น.ส. ปทัมา ตงล้ิม
21 34035 น.ส. มะลิวรรณ ยินนงั
22 34036 น.ส. รพพีรรณ ปุย้กอง
23 34037 น.ส. รุ่งทวิา มุขขันธ์
24 34038 น.ส. ศิริกานต์ ศิริวงษ์
25 34039 น.ส. ศิริภัทร ดีเส็ง
26 34040 น.ส. ศุภิสรา เสนามา
27 34041 น.ส. สิริรัตน์ หอมจันทร์
28 34042 น.ส. สุพตัธนา โตรุ่ง
29 34043 น.ส. อภิญญา ปริุตาเนย์
30 34044 นาย จิรายุทธ เจริญพร
31 34045 นาย ณภัทร เภสัชชา
32 34046 นาย ณัฐวุฒิ ปล้องทอง
33 34047 นาย ธนดล ยงนรเศรษฐกุล
34 34048 นาย นนัตชัย วงทมุมา
35 34049 นาย เมธี ศรีสวัสด์ิ
36 34050 นาย รัญชน์ สุวานชิ



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/10 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563 (13 มิ.ย. 63)นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วนนัทวัฒน ์ นางสาววิภาดา  จันทร์ไพศรี
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31844 น.ส. ณัชชารีย์ ปริหรัิญยกิตต์ิ
2 31865 น.ส. สุพชิชา ไชยโชติ
3 31879 น.ส. กมลชนก ปจัฉิมบตุร
4 31881 น.ส. กานต์สิรี สงเคราะห์
5 31887 น.ส. ธนภรณ์ รักมิตร
6 31889 น.ส. นนัทน์ภัส มั่งค่ัง
7 31890 น.ส. นนัทนชั โสดสถิตย์
8 31893 น.ส. เบนติา ตรีสุวรรณ
9 31902 น.ส. สุชัญญา รังสิกุล
10 31903 น.ส. สุชานชุ จงธรรมจินดา
11 31904 น.ส. สุทธิดา จงธรรมจินดา
12 31910 นาย ณัฐพล พน้ภัย
13 31916 นาย ธนารักษ์ เวชล้ าฤทธ์ิ
14 31940 น.ส. ปรายฟา้ เครืออนนัต์
15 31943 น.ส. ปยิะธิดา ร่มโพธ์ิ
16 31946 น.ส. พมิพม์าดา พพิฒัโนบล
17 31954 นาย คณิน มัทวรัตน์
18 31990 น.ส. ภัทรา ศรีแสน
19 32043 น.ส. สุธิดา รอดสุด
20 32076 น.ส. ทพิยาภรณ์ บา้นใหม่
21 32087 น.ส. ศศิธร ศรีสว่างสุข
22 32118 น.ส. กัลยกร เขียวชอุ่ม
23 32170 น.ส. ปวริศา บวัเผ่ือน
24 32174 น.ส. พนิทญ์าภัส ทองแก้ว
25 32180 น.ส. สาวิตรี ผลภาษี
26 32226 น.ส. อาทติยา ทองไพ
27 32265 น.ส. พชัราพร วิจิตรโท
28 32271 น.ส. สุจิตรา วงษ์พระจันทร์
29 32282 น.ส. คิดชนก คัมภีรกุล
30 32283 น.ส. จิดาภา พรหมรักษ์
31 32286 น.ส. ชนญัญา ด้วงศรี
32 32290 น.ส. ธัญวรัตน์ สายพนิ
33 32298 น.ส. พมิพช์นก จิรเสฐโภคิน
34 32299 น.ส. เพญ็พศิ วิทวัสไพศาล
35 32300 น.ส. รมิดา ชนะสิทธ์ิ
36 32327 น.ส. นวามินทร์ เพง็บญุโสม
37 34051 น.ส. ณิชชาภัท แสนเลิศ
38 34052 น.ส. รดา สินชยกุล
39 34053 น.ส. สาวิตรี ทาศรี
40 34054 นาย สถบดี ตีระวรานนัท์



รายชื่อนกัเรียน ชั้น ม.4/11  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563  (13 มิ.ย. 63) นางจันทร์ประภา สิทธิพรหม นางสาวสุภาธิน ี ชนะมาร
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 31858 น.ส. วชิรญาณ์ เนือ่งจากอวน
2 31871 นาย ตะวัน ธนนัต์ชัยวลี
3 31875 นาย อดิเทพ รุ่งสว่าง
4 31908 นาย เจษฎาภรณ์ แต้เถา
5 31911 นาย ณัฐวัชช์ นิม่เรือง
6 31914 นาย ธนพล เอี่ยมวงค์
7 31928 นาย วีรภัทร์ ทองพุม่
8 31929 นาย ไวภพ ดาวหาญ
9 31938 น.ส. นภัสสรณ์ มณีรัตน์
10 31947 น.ส. ภัคจิรา ยอดสิงห์
11 31948 น.ส. สุกันยา สงค์เนย
12 31950 น.ส. สุรัญชนา สุขสมศักด์ิ
13 31951 น.ส. อารีรัตน์ มนต์ศิริ
14 31977 น.ส. จิราวรรณ คุ้มสมบติั
15 31981 น.ส. ธนชัพร จวนเจริญ
16 31982 น.ส. ธนสิร ไทยกลัด
17 31986 น.ส. ปณัฑิตา พาสร้อย
18 31995 น.ส. ศิริภัทร ดีเส็ง
19 32015 นาย วรายุทธ คงโพธ์ินอ้ย
20 32077 น.ส. นชิาภา ยอดพนิจิ
21 32111 นาย สหรัฐ คร้ามศิริ
22 32140 นาย กิตติธัช อรทยั
23 32141 นาย จารุชัย โชติรัตน์
24 32144 นาย ชัยธวัช วงสายันต์
25 32148 นาย ธนสิน พลทองมาก
26 32156 นาย พพิฒัน์ ใจยงค์
27 32190 นาย ธนทั ปฐมนธิิศเดช
28 32213 น.ส. เบญจพร ทองอินทร์
29 32225 น.ส. สุพชิชา สมบรูณ์สุข
30 32247 นาย วีรภัทร ชื่นอารมย์
31 32251 นาย สุรัชธวัช พงษ์ปฏิเมศ
32 32263 น.ส. ปราณปรียา ศรีคร่ า
33 32273 น.ส. สุพชิฌาย์ ธนะจันทร์
34 34055 น.ส. นฤมล กร่ิมใจ
35 34056 น.ส. ภรณ์ศิริ มีสุข
36 34057 น.ส. วธัญญา สุดทองคง
37 34058 นาย กันตพพงศ์ เกษร
38 34059 นาย ตะวัน บญุเผือก
39 34060 นาย ปรัชญา ปานทมิ
40 34061 นาย ภควรรษ เกอะมา


