
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

                                             
  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม ผ่านระบบการรับนักเรียนออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี 19-23 มีนาคม 2564 นั้น 

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มี
สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
     ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน วันท่ี 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. โดยผู้มี
สิทธิ์สอบต้องมาแสดงตนเพื่อเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพราระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสนามสอบ ในเวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และ
เข้าสอบคัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันที ่ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ 

 09.00-11.00 น. คณิตศาสตร์ อาคารนาครส่ า 
1. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 
2. ดินสอด า 2B  

4 เมษายน 2564    3. ยางลบดินสอ 
 13.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ อาคารนาครส่ า 4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
    5. กบเหลาดินสอ 

   

  2. หลักฐานการสมัคร ท่ีต้องน ามายื่นในวันสอบ วันท่ี 4 เมษายน 2564 ประกอบด้วย 
    2.1 ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ (หากพิมพ์ออกมาแล้วรูปถ่ายไม่มี 

หรือไม่ชัด ให้ติดรูปใหม่) 
    2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรอง ท่ีแสดงผลการเรียนเฉล่ียรวมทุก

รายวิชาในระดับช้ัน ม.1 และ ม.2 ต้ังแต่ 2.75 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใน
ระดับช้ัน ม.1 และ ม.2 ต้ังแต่ 2.75 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดับช้ัน 



ม.1 และ ม.2 ต้ังแต่ 2.75 ขึ้นไป  ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ (หาก
ไม่น ามาจะไม่ประกาศผลสอบ) 

 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 

หากไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือ มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียนแทน 
  3. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการ
แข่งขันสูงและผู้ปกครองสนใจน านักเรียนมาสมัครเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นหน้ าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์  โดยผู้ปกครองและนักเรียน
สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ท่ี เวบไซด์  www.nakorn.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 037-314667 , 089-9194322 ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   
     ประกาศ ณ วันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
                 (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา  2564 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ห้องสอบที่ 1  อาคารนาครส่ า  ห้อง 622 

   เลขที่นั่งสอบ ชื่อ- สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ หมายเหตุ 
30101 นายชิษณุชา อบมาล ี     
30102 นายคณิน กลัดสันเทียะ     
30103 น.ส.อนัญญา เข็มมลฑา     
30104 นายณรงค์ศักด์ิ มณีกระจ่าง     
30105 นายพงศ์ภาวี  สมอาษา     
30106 น.ส.ชญาภา เปล่งศรียศภัทร     
30107 น.ส.ปทิตตา เจิมงามพริ้ง     
30108 ด.ช.ภาดา จารุวังสันติ     
30109 น.ส.สุประวีณ์ วนิชอาภาพรรณ์     
30110 นายพิธิวัฒน์ ไทมโนธรรม     
30111 นายณัฐนนท์ เพาะบุญ     
30112 น.ส.ปุญชรัสมิ์ ยอดแก้ว     
30113 ด.ญ.พันธิสา นารอด     
30114 นายปณิธาน เรียงศรีเจริญพร     
30115 นายกันทรากร  ค าเสนาะ     
30116 นายภูผา ศรีอาวุธ     
30117 ด.ญ.นารีรัตน์ สังข์ทอง     
30118 ด.ญ.กตวรรณ  วรทัต     
30119 น.ส.นันทิกาณต์ บ่อแก้ว     
30120 ด.ญ.กัญญาพัชร เพ็ชรรัก     
30121 ด.ญ.ปทุมมาศ ญาณวุฒิโท     
30122 นายสิปปกร สามเต้ีย     
30123 นายอาทินันต์ อนุรักษ์     
30124 นายนิติพงศ์ ค ามานพ     
30125 น.ส.สุขฤทัย สาทวงษ์     

 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา  2564 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ห้องสอบที่ 2  อาคารนาครส่ า  ห้อง 623 

   เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ- สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ หมายเหตุ 
30201 นายจิรายุ เยียระยงค์     
30202 ด.ช.สุรเดช ดวงจิตร     
30203 น.ส.ณัฐวรรณ บุญเรือง     
30204 ด.ญ.นัฐสุดา มากทรัพย์     
30205 น.ส.ณัฐกมล สมพงษ ์     
30206 น.ส.ณฐมนฑ์ กาฬแก้ว     
30207 ด.ญ.ปวันรัตน์ ค าเสม     
30208 น.ส.พุทธสุดา ยะกัณฐะ     
30209 นายวิวัฒน์ชัย มีธันญากรณ์     
30210 ด.ญ.จิตราภรณ์ โดยอาษา     
30211 ด.ญ.รมณียา กิติทรัพย์     
30212 นายธีรศักด์ิ สอนพ่วง     
30213 น.ส.กัญญาภัค แจ้งประดิษฐ์     
30214 ด.ญ.ชนมณี ข าบัณฑิตย์     
30215 ด.ญ.ชนัฎดา ปงใจ     
30216 ด.ญ.อารดา สุขเสนา     
30217 ด.ช.ชานน พรหมสวัสด์ิ     
30218 น.ส.เมทินี กองจันดา     
30219 ด.ญ.ชุติมา คงสืบชาติ     
30220 นายพศิน ตระกูลวารี     
30221 น.ส.ศิริกัลยา ปล้องทอง     

   
    

   
    

   
    

   
    

 
 
 
 
 
 
 


