
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

                                             
  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 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 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โดยผู้มี
สิทธิ์สอบต้องมาแสดงตนเพื่อเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพราระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสนามสอบ ในเวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และ
เข้าสอบคัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ 

 08.30 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ อาคารนาครส่ า 
1. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 
2. ดินสอด า 2B  

3 เมษายน 2564    3. ยางลบดินสอ 
 10.30 – 12.00 น. วิทยาศาสตร์ อาคารนาครส่ า 4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
    5. กบเหลาดินสอ 

   
  2. หลักฐานการสมัคร ท่ีต้องน ามายื่นในวันสอบ วันท่ี 3 เมษายน 2564 ประกอบด้วย 

    2.1 ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ (หากพิมพ์ออกมาแล้วรูปถ่ายไม่มี 
หรือไม่ชัด ให้ติดรูปใหม่) 

    2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรอง ท่ีแสดงผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ถ่าย
เอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ (หากไม่น 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  1  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา  2564 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ห้องสอบที่ 1  อาคารนาครส่ า  ห้อง 622 

   เลขที่นั่งสอบ ชื่อ- สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ หมายเหตุ 
10101 ด.ช.กิตติ อาบสุวรรณ์     
10102 ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ รอบคอบ     
10103 ด.ญ.อชิรญา สุขทรามร     
10104 ด.ญ.นิชาภา อินทัตสิงห ์     
10105 ด.ช.วริทธิ์ วงษ์พสุเสถียร     
10106 ด.ช.ภคิน สีหะภาค     
10107 ด.ช.ณัฐวุฒิ เครือพันธุ์     
10108 ด.ญ.จิรนันท์ นาคพยัคฆ์     
10109 ด.ญ.อัญมณี ยอดแย้ม     
10110 ด.ญ.รมิดา ใจผ่อง     
10111 ด.ญ.ชมพูนุช บุญมั่น     
10112 ด.ช.อชิตพล วงศ์สุวรรณ     
10113 ด.ญ.ณัฐธิดา ศรีเพ็รช     
10114 ด.ช.ภิริยพงศ์ สายเท้าเอี้ยน     
10115 ด.ช.จิรพัฒน์ แปลงแดง     
10116 ด.ญ.อัจฉรา ฉวีวรรณ     
10117 ด.ญ.วลัยลักษณ์ พร้อมพานิชย์     
10118 ด.ช.โรจนศักดิ์ มั่งค่ัง     
10119 ด.ญ.อรัญญา ริมสมุทร์     
10120 ด.ญ.ชุติกาญจน์ บุรษนันทน ์     
10121 ด.ญ.รสนพรรณ สง่ารัตนพิมาน     
10122 ด.ญ.อชิรญา อิงอุดมนุกูล     
10123 ด.ญ.ทักษพร บุญครอง     
10124 ด.ญ.ศุภมาส มีมั่งค่ัง     
10125 ด.ช.สิทธินนท์ อารีวงษ ์     

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา  2564 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ห้องสอบที่ 2  อาคารนาครส่ า  ห้อง 623 

   เลขที่นั่งสอบ ชื่อ- สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ หมายเหตุ 
10201 ด.ช.นภนต์ ดีเส็ง     
10202 ด.ญ.สาริศา เดชะกุล     
10203 ด.ช.ศักดิ์ชัย แก้วกิจจา     
10204 ด.ญ.ธมนวรรณ หุดากร     
10205 ด.ญ.อักษราภัค เจริญสถิตโชค     
10206 ด.ช.ศุภกร นุชธิสาร     
10207 ด.ญ.บุณณดา โพธิ์ศรี     
10208 ด.ญ.พลอยชมพู ลาวชัย     
10209 ด.ช.ศรัณย์พัทธ์ เมืองค า     
10210 ด.ญ.กรกัญญา อ่วมเจียกเจริญ     
10211 ด.ช.กล้าภวิษย์ เเว่นรัมย์     
10212 ด.ญ.สุวิชญา สมรอบรู้     
10213 ด.ญ.พัฒนน์ร ี เหลือจ้อย     
10214 ด.ช.อชิรวิชญ์ บูรณศรี     
10215 ด.ญ.เปมิกา รักธรรม     
10216 ด.ญ.กัญญาวรี ์ พุคคะโต     
10217 ด.ช.เตชินท์ พยัคฆา     
10218 ด.ญ.มาลินี เม่นน้อย     
10219 ด.ญ.ธัญญนันน ์ นิธิเนตติกานนท์     
10220 ด.ช.พีรวุฒ ิ วัยวัฒน ์     
10221 ด.ญ.ณิชากร สมนึกเจริญสุข     
10222 ด.ญ.ศุทธินี สุขมณี     
10223 ด.ญ.พีรญา ไต่เมฆ     
10224 ด.ญ.พลอยนภัส ราษฎร์เจริญ     
10225 ด.ญ.กัญญาภัทร ศรีสด     

 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา  2564 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ห้องสอบที่ 3  อาคารนาครส่ า  ห้อง 624 

   เลขที่นั่งสอบ ชื่อ- สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ หมายเหตุ 
10301 ด.ญ.กุลธิดา แสนโคตร 

  10302 ด.ช.สิทธิโชค เทวี     
10303 ด.ญ.ณัฐภัทร์ชนก ฤทธิ์ธนาหิรัญ     
10304 ด.ช.กตัญญู วารวิจิตร     
10305 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ขจร     
10306 ด.ญ.อภิ๋ษฎา บัวเจิรญ     
10307 ด.ช.ธนพงศ์ ทับน้อย     
10308 ด.ช.นิธิวิทย์ รตนเขียวปาน     
10309 ด.ญ.นพกานต์ ยังมี     
10310 ด.ญ.ณัฐวรรณ นาคฤทธิ์     
10311 ด.ช.อภินันท์ ดอนอินทรัพย ์     
10312 ด.ช.ต้ังใจ โพธิ์วงษ ์     
10313 ด.ญ.โสภิดา จรหนู     
10314 ด.ญ.กุศลิน เจริญพร     
10315 ด.ญ.วิรัลพัชร์ เป้าทอง     
10316 ด.ญ.ณธิดา สาธร     
10317 ด.ญ.ณรัชยา ระงับทุกข์     
10318 ด.ญ.กฤตญาดา บุตรดีภักดิ์     
10319 ด.ช.มารุดิศ สังสะโอภาส     
10320 ด.ญ.พิสชา ปฐมพรพงศ์     
10321 ด.ช.จตุพงษ์ แช่มเมืองปัก     
10322 ด.ช.ธนวุฒ ิ สุขประสงค์     
10323 ด.ช.นิติพัฒน ์ ภิญชวนิชย์     
10324 ด.ช.เหมันต์ อิ่มพงษ ์     
10325 ด.ญ.นวพรรษสิริ กันเอี่ยม     

 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อผู้เข้าสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา  2564 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ห้องสอบที่ 4  อาคารนาครส่ า  ห้อง 625 

   เลขที่นั่งสอบ ชื่อ- สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ หมายเหตุ 
10401 ด.ญ.กัลยกร เศรษฐโชดึก 

  10402 ด.ญ.ชุติมา ภู่โต๊ะยา     
10403 ด.ญ.อริษา สุวานิโช     
10404 ด.ญ.ด.ญ.นงนภัส กล่ าแสง     
10405 ด.ญ.ณปภา แสงเนตร     
10406 ด.ญ.ณัฐกัญญาภัค สิทธิประเสริฐ     
10407 ด.ช.รัฐนันท์ ชูเกียรติศิริ     
10408 ด.ญ.พิมพ์พิศา ด ารงค์สกุล     
10409 ด.ญ.ธารีรัตน ์ พุทธสุวรรณ     
10410 ด.ช.ธีรดนย์ สะบู ่     
10411 ด.ญ.ภานรินทร ์ วัชราธรสุข     
10412 ด.ช.พชร วงษ์สอาด     
10413 ด.ญ.ชัญญานุช ธนเดชด ารงค์สุข     
10414 ด.ญ.ศศิธร ธัญญสมบูรณ์     
10415 ด.ช.กรวิชญ์ อินแป้น     
10416 ด.ช.อมรวัฒน ์ คณะพันธ์     
10417 ด.ช.ธีรภัทร เขียวค า     
10418 ด.ญ.เฮงบค  ลี     
10419 ด.ญ.พัทธ์ธีรา เจียมศรี     
10420 ด.ช.สิรวิชญ์ เพชรประไพ     
10421 ด.ญ.สุภาภรณ์ ประเสริฐ     
10422 ด.ช.ภานุวัฒน ์ วงษ์เศษ     
10423 ด.ช.ณัฐนนท์ ถาวรเจริญ     
10424 ด.ญ.กัลยากร ปะราชิโก     
10425 ด.ญ.ณันทิชา บัวขจร     

 


