
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
                                             

  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ปรากฏว่านักเรียนท่ีมีรายช่ือตามท้ายประกาศนี้เป็นผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ให้นักเรียน
ท่ีผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติดังนี้ 
 1. นักเรียน มารายงานตัว วันจันทร์ ท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ผู้ไม่มารายงานตัวตามก าหนด วันและเวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์  
  2. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันพุธ ท่ี 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.  
ณ ห้องประชุมนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ผู้ปกครองช าระเงินระดมทรัพยากร (ภายในเวลา 23.00 น ของ วันมอบตัว) 
 2.2 ประชุมผู้ปกครอง และลงช่ือมอบตัว 
 2.3 จองเส้ือ กางเกง พร้อมช าระเงิน  

 2.4 เอกสารท่ีต้องน ามาในวันมอบตัว คือ ใบมอบตัว 
ผู้ไม่มามอบตัวตามข้ันตอนและตามก าหนด วันและเวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  5  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ - นามสกุล 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากโรงเรียน 

1 30212 นายธีรศักด์ิ สอนพ่วง นครนายกวิทยาคม 

2 30106 น.ส.ชญาภา เปล่งศรียศภัทร นครนายกวิทยาคม 

3 30203 น.ส.ณัฐวรรณ บุญเรือง สุวรรณประสิทธิ์ 
4 30122 นายสิปปกร สามเต้ีย นครนายกวิทยาคม 

5 30211 ด.ญ.รมณียา กิติทรัพย ์ นครนายกวิทยาคม 

6 30202 ด.ช.สุรเดช ดวงจิตร สุวรรณประสิทธิ์ 

7 30108 ด.ช.ภาดา จารุวังสันติ นครนายกวิทยาคม 
8 30201 นายจิรายุ เยียระยงค์ คีรีวัน 

9 30101 นายชิษณุชา อบมาล ี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
10 30109 น.ส.สุประวีณ์ วนิชอาภาพรรณ์ นครนายกวิทยาคม 

11 30107 น.ส.ปทิตตา เจิมงามพริ้ง นครนายกวิทยาคม 
12 30115 นายกันทรากร  ค าเสนาะ นครนายกวิทยาคม 

13 30123 นายอาทินันต์ อนุรักษ์ นครนายกวิทยาคม 

14 30204 ด.ญ.นัฐสุดา มากทรัพย์ นครนายกวิทยาคม 

15 30111 นายณัฐนนท์ เพาะบุญ คริสต์สงเคราะห์ 
16 30125 น.ส.สุขฤทัย สาทวงษ์ นครนายกวิทยาคม 

17 30221 น.ส.ศิริกัลยา ปล้องทอง นครนายกวิทยาคม 

18 30114 นายปณิธาน เรียงศรีเจริญพร นครนายกวิทยาคม 

19 30205 น.ส.ณัฐกมล สมพงษ ์ นครนายกวิทยาคม 
20 30104 นายณรงค์ศักด์ิ มณีกระจ่าง นครนายกวิทยาคม 

21 30119 น.ส.นันทิกาณต์ บ่อแก้ว มาลาสวรรค์พิทยา 

22 30113 ด.ญ.พันธิสา นารอด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
23 30206 น.ส.ณฐมนฑ์ กาฬแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
24 30103 น.ส.อนัญญา เข็มมลฑา นครนายกวิทยาคม 

25 30216 ด.ญ.อารดา สุขเสนา นครนายกวิทยาคม 

26 30120 ด.ญ.กัญญาพัชร เพ็ชรรัก นครนายกวิทยาคม 

27 30207 ด.ญ.ปวันรัตน์ ค าเสม อัมพรไพศาล 
28 30102 นายคณิน กลัดสันเทียะ นครนายกวิทยาคม 

29 30208 น.ส.พุทธสุดา ยะกัณฐะ นครนายกวิทยาคม 

30 30217 ด.ช.ชานน พรหมสวัสด์ิ นครนายกวิทยาคม 
 



รายชื่อส ารอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส ารองล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1 30105 นายพงศ์ภาวี  สมอาษา 

2 30112 น.ส.ปุญชรัสมิ์ ยอดแก้ว 

3 30121 ด.ญ.ปทุมมาศ ญาณวุฒิโท 

4 30215 ด.ญ.ชนัฎดา ปงใจ 

5 30214 ด.ญ.ชนมณี ข าบัณฑิตย์ 

 
หมายเหตุ หากมีการสละสิทธ์ิจะเรียกส ารองตามล าดับ 


