
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
                                             

  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2563  ผ่านระบบการรับนักเรียนออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี  3-12 พฤษภาคม 2563  นั้น 

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ 
ด าเนินการดังนี้ 
  1. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
     ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. โดยผู้มีสิทธิ์สอบ
ต้องมาแสดงตนเพื่อเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพราระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสนามสอบ ในเวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และเข้าสอบคัดเลือกตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

วันสอบ เวลา วิชาที่สอบ สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ 

7 มิถุนายน 2563 

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

10.35 - 12.00 น. 
ภาษาไทย 3. ยางลบดินสอ 

สังคมศึกษา 4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
ภาษาอังกฤษ 5. กบเหลาดินสอ 

  2. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค   
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง
และผู้ปกครองสนใจน านักเรียนมาสมัครเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องถือปฏิบัติ
และด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามรายละเอียด
ต่างๆได้ท่ี เวบไซด์  www.nakorn.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 037-314667 , 
089-9194322 ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

                           (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 



 
 

 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
ห้องสอบท่ี  1  ห้อง 331  

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 30101 ด.ช.ชัชวาล โชติสนธิ์   
2 30102 ด.ช.ทีปกร ไฉยาวาศ   
3 30103 นายภานุภัทร พ่วงมาลี   
4 30104 ด.ญ.ธมลวรรณ สุวรรณศักดิ์สิน   
5 30105 นายปวดรศ สมนาม   
6 30106 นายเจษฎากร สาฆ้อง   
7 30107 นายกษิณ นิศวอนุตรพันธ ์   
8 30108 นายเทิดศักดิ์ ใจบิดา   
9 30109 นายธนภัทร บุตรปรีชา   
10 30110 ด.ญ.ถิรดา บ าบัดภัย   
11 30111 ด.ญ.วิชญนันท์ กัญจน์ปัทมภพ   
12 30112 น.ส.มณีรัตน์ คงศิลป์   
13 30113 นายหัสนัย ภิรมย์รื่น   
14 30114 นายคทาภัทร แก้วค ารอด   
15 30115 น.ส.อรภัทร นาคสุข   
16 30116 นายอภิวัฒน ์ เดชประสิทธิ์   
17 30117 ด.ช.ภัทรพร เวฬุรัตนกูล   
18 30118 ด.ช.เศรฐพงษ์ อ่อนค าผาง   
19 30119 นายธาดาพงศ์ ทองใบ   
20 30120 น.ส.พรพรรณ ชูสถิตย์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  22 พฤษภาคม 2563 
ห้องสอบท่ี  2  ห้อง 332  

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 30201 ด.ญ.ชรินรัตน ์ ประเสริฐวงษ์   
2 30202 น.ส.ศยามล  สุมังคละกุล   
3 30203 นายณัฐวุฒิ ปล้องทอง   
4 30204 น.ส.ภัทรธิดา นันท์สุรกิจ   
5 30205 น.ส.วรัญญา สมร่าง   
6 30206 น.ส.พัชราภรณ์ ศรีงาม   
7 30207 นายณัฐนันท์ บุญเรือง   
8 30208 นายเศกสิทธิ์ เต่าทอง   
9 30209 นายสุริยา บุญเผือก   
10 30210 นายธนทัพพ ์ บังเกิด   
11 30211 น.ส.สิริยากร อินเทียน   
12 30212 ด.ญ.ญาณิศา เจริญสาคร   
13 30213 น.ส.หทัย บุญสอาด   
14 30214 นายธนินท์รัฐ มณีพันธ์ธนาภา   
15 30215 น.ส.ชญาดา ต้ังบริรักษ ์   
16 30216 นายสิรวิชญ์ กิตติธเนศวร   
17 30217 นายสุระเชษฐ์ โพพันทูล   
18 30218 นายพิสิษฐ์ อ่อนเพชร์   
19 30219 ด.ช.ท่าน จารุพงศา   
20 30220 น.ส.พัชรินทร์ เดชศักดา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  22 พฤษภาคม 2563 
ห้องสอบท่ี  3  ห้อง 333 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 30301 น.ส.วนิดา ส าราญใจ   
2 30302 น.ส.ลลิลทิพย์ บัวเจริญ   
3 30303 นายธนภูม ิ ลีตี   
4 30304 น.ส.ยศธร ศรีจันทร์แสง   
5 30305 ด.ช.ภาวัล พวยอ้วน   
6 30306 นายภูวเนศวร์ สืบวงษ์ดิษฐ์   
7 30307 น.ส.กษมา ศุขวัฒน์   
8 30308 น.ส.พิชญ์สินี สมบูรณ์คงศักดิ์   
9 30309 น.ส.แสงตะวัน อินทรภูมิ   
10 30310 น.ส.ดวงกมล บูริตธรรม   
11 30311 นายอิศรา ค าประเสริฐ   
12 30312 ด.ญ.ปิ่นสุดา แสงสิงห ์   
13 30313 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองค า   
14 30314 นายธนดล ยงนรเศรษฐกุล   
15 30315 นายณภัทร เภสัชชา   
16 30316 ด.ญ.ศิริกานต์ ศิริวงษ์   
17 30317 น.ส.ปรัชญาภรณ์ แกรมาก   
18 30318 นายมินธาดา ผลทอง   
19 30319 นายจิรายุทธ เจริญพร   
20 30320 ด.ญ.สิริรัตน์ หอมจันทร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  22 พฤษภาคม 2563 
ห้องสอบท่ี  4  ห้อง 334  

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 30401 น.ส.สุพัตธนา โตรุ่ง   
2 30402 น.ส.ณัฐชา ยังประโยชน ์   
3 30403 น.ส.จารุวรรณ วงษ์นุช   
4 30404 ด.ญ.ปัทมา ตงล้ิม   
5 30405 น.ส.ธนาภา วงษ์พระจันทร์   
6 30406 น.ส.รพีพรรณ ปุ้ยกอง   
7 30407 นายรัญชน ์ สุวานิช   
8 30408 น.ส.ชลธิชา พลอามาตย์   
9 30409 นายปวีร์ บุญยะสิทธิ์   
10 30410 น.ส.อภิญญา ปุริตาเนย์   
11 30411 นายเมธี ศรีสวัสด์ิ   
12 30412 น.ส.ธนภรณ์ ยาพุ้ย   
13 30413 น.ส.มะลิวรรณ ยินนัง   
14 30414 น.ส.ธิตยา ศิลปไพบูลย์   
15 30415 น.ส.ศิริภัทร ดีเส็ง   
16 30416 น.ส.นันทัชพร คงกะพันธ ์   
17 30417 น.ส.มณีรัตน์ เขียววิจิตร   
18 30418 น.ส.นลรรญา สุขประสงค์   
19 30419 ด.ญ.ศุภิสรา เสนามา   
20 30420 น.ส.รุ่งทิวา มุขขันธ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  22 พฤษภาคม 2563 
ห้องสอบท่ี  5  ห้อง 335 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 30501 ด.ญ.ณัฐวรา  ทองเขียว   
2 30502 นายวรรณชัย เสวกพันธ์   
3 30503 น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเกตุ   
4 30504 นายนันตชัย วงทุมมา   
5 30505 น.ส.จีรนันท์ ฮวดประดิษฐ์   
6 30506 น.ส.ณัฐรินทร์ เฉลิมโชติ   
7 30507 นายสถบดี ตีระวรานันท์   
8 30508 น.ส.ศศิภา ช่ืนสมทรง   
9 30509 ด.ญ.กัญญาณัฐ ขันเหลา   
10 30510 น.ส.รดา สินชยกุล   
11 30511 น.ส.สุททิวา นิพพาน   
12 30512 น.ส.ณิชชาภัท แสนเลิศ   
13 30513 น.ส.กัญญารัตน ์ คงคา   
14 30514 น.ส.สาวิตรี ทาศรี   
15 30515 น.ส.สุวนันท์ เบียดกลาง   
16 30516 นายธีระภัทร พันธุ์ไม้สี   
17 30517 น.ส.นฤมล กริ่มใจ   
18 30518 ด.ช.เธียรวิชญ์ ไชยสัตย์   
19 30519 นายกันตพพงศ์ เกษร   
20 30520 นายตะวัน บุญเผือก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  22 พฤษภาคม 2563 

ห้องสอบท่ี  6  ห้อง 345  

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
101 30601 นายปรัชญา ปานทิม   
102 30602 น.ส.วธัญญา สุดทองคง   
103 30603 ด.ช.ภควรรษ เกอะมา   
104 30604 น.ส.ภรณ์ศิริ มีสุข   
105 30605 ด.ช.ธนัท ปฐมนิธิศเดช   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
หลักฐานการสมัคร ที่ต้องน ามาในวันสอบ (วันที ่7 มิถุนายน 2563) ประกอบด้วย 

1. ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ (หากพิมพ์ออกมาแล้วรูปถ่ายไม่มี หรือไม่ชัด ให้ติดรูปใหม่) 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ถ่ายเอกสารทั้ง 2 หน้า และรับรองส าเนาถูกต้อง   1 ชุด  
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มีส าเนาทะเบียน

บ้านบิดา หรือ มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรที่มีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครแทน  
5. ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนา

ถูกต้อง 1 ชุด 
 


