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ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
เร่ือง  การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  

ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือกตามศักยภาพของผู้เรียน (โควตา) และ 
การสอบคัดเลือกนั้น โรงเรียนขอประกาศให้ทราบว่า นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ตามท้ายประกาศนี้ จะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการการรายงานตัว
และมอบตัว ให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ดูประกาศห้องเรียน ท้ายประกาศนี้ 
2. น าใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา ช าระยอดเงินตามห้องเรียนของตนเอง ผ่านธนาคาร 

กรุงไทย ได้ต้ังแต่วันท่ี 28-30 พฤษภาคม 2564  (จ านวนเงิน และใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา ท้ายประกาศ 
หากไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษาได้ ให้ติดต่อขอรับท่ีป้อมยาม)  

 3. ส่ิงท่ีต้องเตรียมในการรายงานตัวและมอบตัว 
     3.1 นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม หรือโรงเรียนเดิม 
          3.2 ใบมอบตัว (ตามท้ายประกาศ หากไม่สามารถพิมพ์ใบมอบตัวได้ ให้ติดต่อขอรับท่ีป้อมยาม) 
     3.3 ปากกา 
          3.4 เตรียมเงินมาซื้อเพิ่มเติมจากท่ีรัฐบาลจัดให้ จ านวน 650 บาท 

4. นักเรียนและผู้ปกครอง 1 คน รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน วันท่ี 30 พฤษภาคม 2564   
    ตามห้องเรียน เวลาและสถานท่ี ดังนี้ 

เวลา ชั้น/ห้องเรียน สถานที่ 
09.00-12.00 น. ม.4/1   ห้องประชุมสักทอง ช้ัน 1 

 ม.4/2   ห้องประชุมสักทอง ช้ัน 2 
 ม.4/3 หอประชุมศรีนคร 
 ม.4/4   ห้องประชุมม่วงชมพ ู
 ม.4/5   

หอประชุมนครนายกวิทยาคม 101 
 ม.4/12 

13.00-16.00 น. ม.4/6  
หอประชุมนครนายกวิทยาคม 101 

 ม.4/7   
 ม.4/8   ห้องประชุมสักทอง ช้ัน 1 

 ม.4/9 ห้องประชุมสักทอง ช้ัน 2 
 ม.4/10 หอประชุมศรีนคร 
 ม.4/11 ห้องประชุมม่วงชมพ ู
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  5. เฉพาะนักเรียนที่ได้ประเภทโควตา ให้เตรียมเอกสารมาเพิ่มในวันมอบตัว ดังนี้ 
     5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3  ถ่ายเอกสาร 

และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
     5.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
     5.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มี

ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา แทน 
              5.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มี

ส าเนาทะเบียน มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของมารดา แทน 

  6. ขั้นตอนรายงานตัวและการมอบตัว วันท่ี 30 พฤษภาคม 2564   
   1) ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย และมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรอง
ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามห้องเรียน เวลา
และสถานท่ี ท่ีระบุ 
   2) ผู้ปกครองลงช่ือมอบตัว (ตามห้องเรียน)  
    - นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ส่งใบมอบตัว 
    -  นักเรียนประเภทโควตา ส่งใบมอบตัว และเอกสารตาม ข้อ 5 จ านวน 1 ชุด 
   3) ครูท่ีปรึกษาประชุมช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการเรียนและการปฏิบัติตัวขณะเรียนอยู่ที่บ้าน 
   4) จ่ายเงินค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมจากท่ีรัฐบาลจัดให้ 
   5) นักเรียนรับหนังสือและ อุปกรณ์การเรียน 
   6) ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ท่ีอาคารโดมอเนกประสงค์ 
   7) รายงานผลการรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียนได้ท่ี  
    https://forms.gle/PGCFabiBHhUqKkb       
   8) เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
 อนึ่ง  นักเรียนคนใดไม่มารายงานและมอบตัวตามขั้นตอนในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า  สละสิทธิ์   

 หมายเหตุ  เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์โรงเรียน  www.nakorn.ac.th และเพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

                           (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  นางสาวปัญชรีย์ ดอกจันทร์ นายกิติพงษ์ อาธิพรม 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ-สกุล 

 
หมายเหตุ 

1 32407 นาย จักรภัทร น้อยวัฒนา   
2 32410 นาย ชยานันต์ ค าเพ็ญ   
3 32412 นาย ชัยภัทร พวงค า   
4 32414 นาย เดโชชัย ถาวรสาร   
5 32415 นาย ธนพล เทวะผลิน   
6 32417 นาย ภากร กินขุนทด   
7 32420 นาย ศิโรฒม ์ นาคะจะ   
8 32424 นาย อาทินันต์ อนุรักษ์   
9 32426 น.ส. กนกรัตน์ กตัญญู   
10 32429 น.ส. ชนากานต์ จ าปาแดง   
11 32430 น.ส. ชิตาภา นิลชิต   
12 32431 น.ส. ชินณิชา จ่าพิชม   
13 32432 น.ส. ชุติกาญจน์ วิศิษฏ์เจริญ   
14 32434 น.ส. ณภัทร ภูยาธร   
15 32435 น.ส. ณัฏฐวรรณ สันติธรารักษ์   
16 32436 น.ส. ณัฐธิดา สว่างอารมย์   
17 32437 น.ส. ธิรัชชา บุญสร้าง   
18 32438 น.ส. นภาวดี ส าเภากิจ   
19 32441 น.ส. มาริสา สังฆโต   
20 32444 น.ส. สุภัทชพร สามเต้ีย   
21 32473 น.ส. ธัญญวรรณ จันทร์ประมูล   
22 32474 น.ส. นฤมล อนุศาสนี   
23 32504 น.ส. ชัชฎาภรณ ์ รัฐการวิวัฒน์   
24 32554 น.ส. ปพัชญา อุ่นอารมณ์   
25 32845 นาย คณิน กลัดสันเทียะ   
26 32847 นาย ธีรศักด์ิ สอนพ่วง   
27 32848 นาย ปรมะ แก้วสลับสี   
28 32849 นาย ปิยกร ยุววุฑโฒ   
29 32851 นาย วิรัสพงศ ์ เดชเดิม   
30 32852 นาย วิวัฒน์ชัย มีธันญากรณ์   
31 32854 นาย ศักย์ศรณ ์ โลหกุล   
32 32856 นาย อัคคเดช ดีอาษา   
33 32858 น.ส. กัญญาภัค แจ้งประดิษฐ ์   
34 32860 น.ส. จิตราภรณ ์ โดยอาษา   
35 32862 น.ส. ชญาภา เปล่งศรียศภัทร   
36 32863 น.ส. ณัฐกมล สมพงษ ์   
37 32864 น.ส. ณิชารีย์ ศรีเกษม   
38 32871 น.ส. ศุภัชญา หนูเล็ก   
39 32875 น.ส. อัยริน พ่ึมชัย   
40 33557 น.ส. รินรดา ศิริพละ   
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/2  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  (29 พ.ค.64) นางสาววรรณี  โคกกระชาย 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ-สกุล 

 
หมายเหตุ 

1 32408 นาย จุมพล รุ่นประพันธ์   
2 32409 นาย ชนะ ง่วนเฮง   
3 32413 นาย ณัฏฐภัทร ขัดทา   
4 32416 นาย ปรัชกิตย์ บุญชูวงศ ์   
5 32421 นาย ศิวกร นิติศักด์ิ   
6 32423 นาย อัฐฎาวุธ ใจดี   
7 32425 นาย อิงควรัชญ์ โชคถนอมจิตต์   
8 32428 น.ส. จิตราภรณ ์ กองเมือง   
9 32439 น.ส. นวพร ฉายาวาส   
10 32440 น.ส. เบญญาภา สุพลไทย   
11 32445 น.ส. อติภา สะใบบาง   
12 32447 นาย คุณานนท์ เกียงตระกูล   
13 32448 นาย ณัฐภูมิ แปลงศร ี   
14 32450 นาย ธีรดนัย ทองพุ่ม   
15 32457 นาย ภูริภัทร สุขชม   
16 32464 น.ส. กานติมา ขาวเจริญ   
17 32465 น.ส. กชนันท์ ธนวรรณวิวัฒน์   
18 32467 น.ส. กัณธพัชร หอมธูป   
19 32468 น.ส. จิรปรียา กาหล่ า   
20 32484 น.ส. วิมลสิร ิ รามฤทธ์ิ   
21 32506 น.ส. ฑิฆัมพร พิศเพ่ง   
22 32508 น.ส. ณิชาภัทร สุขทุม   
23 32510 น.ส. บุณยานุช สัตบุรุษ   
24 32513 น.ส. เบญจวรรณ ผลเจริญ   
25 32515 น.ส. พิชาภรณ ์ พรหมศร   
26 32519 น.ส. ภิญญดา รักษ์พงษ ์   
27 32523 น.ส. สิรามล ต้นกันยา   
28 32628 น.ส. จิรติกาล แก้วจันทร์   
29 32712 น.ส. ญาณภัทร พิมพาลัย   
30 32830 น.ส. ณฐิตา ขันธวิเชียร   
31 32831 น.ส. ณิชาภัทร วังยายฉิม   
32 32832 น.ส. ดวงพร สมบัติสวัสด์ิ   
33 32838 น.ส. ฤทัยชนก จันทร์ล ี   
34 32850 นาย พีรวิชญ์ ด่ันกลาง   
35 32853 นาย ศรารฎั รวีวรลักษณ ์   
36 32855 นาย สรวิชญ์ สว่างอารมย์   
37 32859 น.ส. กุสุมา พลสอน   
38 32869 น.ส. รมณียา กิติทรัพย์   
39 32870 น.ส. สุขฤทัย สาทวงษ์   
40 32874 น.ส. อริศรา ยอดวิศิษฎ์ศักด์ิ   
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/3  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีสิทธิกุล  นางสาวสุมาล ี ม่วงงาม 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   

1 32418 นาย ภาดา จารุวังสันติ   
2 32419 นาย รินิวัฒน์ สิทธิโสม   
3 32449 นาย ทินภัทร ไฉยาวาศ   
4 32453 นาย พัสกร กองทรายมูล   
5 32461 นาย สิรดนัย บุญญนานันท์   
6 32466 น.ส. กนกวรรณ ฝอยทอง   
7 32469 น.ส. ชนิษฐา ศรียงยศ   
8 32475 น.ส. ปทุมมาศ ญาณวุฒิโท   
9 32480 น.ส. พรชนก จันทร์ศร   
10 32481 น.ส. พิริยาพร สายค าภา   
11 32482 น.ส. พุทธสุดา ยะกัณฐะ   
12 32486 นาย กองทัพ หลั่งอุทก   
13 32505 น.ส. ฐิติพร เหมะรักษ ์   
14 32507 น.ส. ณัฏฐิกา นาราช   
15 32511 น.ส. บุณยานุช พลสงคราม   
16 32535 นาย วิธนกร สีเรือง   
17 32557 น.ส. เปรมสินี แก้วกันหา   
18 32561 น.ส. วิภาวินี ใจศร ี   
19 32562 น.ส. ศิริกัลยา ปล้องทอง   
20 32565 น.ส. อรวรรณ สามารถ   
21 32581 นาย อาณัติ หลีเก๊ียะ   
22 32583 น.ส. กรรณิกา เอ่ียมวิจารณ์   
23 32592 น.ส. ปาลิกา จันนา   
24 32619 นาย พีรพล แข็งแรง   
25 32629 น.ส. ชนินาถ ยงโพธ์ิ   
26 32631 น.ส. ญาตาวี ขวัญสุข   
27 32633 น.ส. ณัฐฎา ดีอาษา   
28 32641 น.ส. รัตณวดี จงจิตต์   
29 32648 นาย จตุพร พลอยคง   
30 32706 น.ส. จารุวรรณ น้อยส าแดง   
31 32709 น.ส. ชนิตา ธนานุกูล   
32 32716 น.ส. พิมพ์วรรณ แจ้งกัน   
33 32726 น.ส. สุพรรษา วนเทียน   
34 32729 น.ส. อารดา สุขเสนา   
35 32812 นาย กันทรากร ค าเสนาะ   
36 32865 น.ส. นัฐสุดา มากทรัพย์   
37 32867 น.ส. พลอยพรพรรณ สรรพเจริญ   
38 33552 น.ส. สุประวีณ์ วนิชอาภาพรรณ์   
39   นาย เงินตรา ทะนะปาน   
40   น.ส. ณัฐวรรณ บุญเรือง   



6 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/4  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  นางสาวกาญจนา  คุ้มวงษ์ นางรมิดา  มูลเทียม 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   

1 32411 นาย ชัชวาล ชัยชุมพร   
2 32442 น.ส. ศิรประภา พันจีบ   
3 32454 นาย พีระพัฒน์ กลิ่นหอม   
4 32456 นาย ภูริพัฒน โสภาภรณ ์   
5 32458 นาย ศิลป์ชัย ขาวผ่อง   
6 32490 นาย นพดล สอนแก้ว   
7 32496 นาย พศวีร์ ดวงเจริญศิร ิ   
8 32502 นาย โสฬส สุขสวัสด์ิ   
9 32518 น.ส. ภัทรภร ราตรีวงษ ์   
10 32521 น.ส. วิภาวดี ปั้นน่ิม   
11 32522 น.ส. วิมลสิร ิ ปั้นน่ิม   
12 32529 นาย ทนพัฒน์ เก้ียวเพ็ง   
13 32573 นาย พชร ยอดขวัญ   
14 32574 นาย พีรพัฒน์ ณรงค์น้อย   
15 32576 นาย ศุภกร แย้มพงษ์   
16 32588 น.ส. ปณาลี โภคทรัพย์   
17 32589 น.ส. ปทิตตา เจิมงามพริ้ง   
18 32590 น.ส. ปารวี แก้วประดิษฐ   
19 32597 น.ส. พัทรศยา เขียวชอุ่ม   
20 32616 นาย ปฏิภาณ ศิริกุล   
21 32622 นาย วานุเดช พรหมกายา   
22 32634 น.ส. ธมลวรรณ บ ารุงเขต   
23 32642 น.ส. วนัญญา แจ้งวิถี   
24 32651 นาย ณรงคศ์ักด์ มณีกระจ่าง   
25 32661 นาย วัชรพล พูลกลิ่น   
26 32672 น.ส. ธิติพร วังยายฉิม   
27 32682 น.ส. รุจิรา จันทราช   
28 32704 นาย อัครพล เครือละม้าย   
29 32711 น.ส. โชติกา พูลศิลป ์   
30 32713 น.ส. นารีรัตน์ สังข์ทอง   
31 32717 น.ส. พิมพิชญา สีนวน   
32 32720 น.ส. รวิภา ชิลวงษ ์   
33 32727 น.ส. อนัญญา เข็มมลฑา   
34 32731 นาย ชานน พรหมสวัสด์ิ   
35 32790 น.ส. กัญญพัชร เทียนประสาท   
36 32857 นาย อัศพงศ ์ ศรีแก่นโพธ์ิ   
37 34127 น.ส. อิสรีย์ ค าทอง   
38   นาย ณัฏฐกรณ ์ สันติผลธรรม   
39   น.ส. เขมจิรา บุญเงิน   
40   น.ส. เบญญาภา นิจพัฒน์   



7 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/5  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข นางณัฐณิชา ราษีมิน 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   

1 32451 นาย ปณิธาน เรียงศรีเจริญพร   
2 32460 นาย สิปปกร สามเต้ีย   
3 32516 น.ส. พิมพ์ชนก พงษ์รัตน   
4 32534 นาย วรพล ตีระวัฒนานนท์   
5 32536 นาย วิศรุต พิมพ์สวัสด์ิ   
6 32541 นาย อมรทัศ รอดประเสริฐ   
7 32549 น.ส. ชนมณี ข าบัณทิตย์   
8 32550 น.ส. ฐาณิมาศ เพาะบุญ   
9 32555 น.ส. ปิยนันท์ บัณฑิต   
10 32587 น.ส. เนตรปรียา หอมนาน   
11 32617 นาย พงศกรณ ์ สมรักษ ์   
12 32670 น.ส. ทาริกา โฮ่บรรเทา   
13 32678 น.ส. พิชญาณี ใจราช   
14 32683 น.ส. วรางคณา พ่วงสว่าง   
15 32708 น.ส. ชนัฎดา ปงใจ   
16 32715 น.ส. พิมพกานต์ ตุ้ยตะคุ   
17 32815 นาย ธนธรณ์ ศรีอ่อน   
18 32816 นาย ธีรภัทช ์ ผลภาษ ี   
19 32818 นาย ภาณุพงศ ์ ศิร ิ   
20 32822 น.ส. กัญญาพัชร เพ็ชรรัก   
21 32823 น.ส. กัลยาลักษณ ์ อานามวัฒน์   
22 32825 น.ส. จุฑารัตน์ ชาวบล   
23 32827 น.ส. ชนิดาภา ตราชู   
24 32829 น.ส. ชัญญานุช มานะสมปอง   
25 32833 น.ส. ธัญวรรณ ตินตะโมระ   
26 32834 น.ส. บุญสิตา อ่อนจันทร์   
27 32836 น.ส. มัชฌิมา ทั่งทอง   
28 32837 น.ส. ยิปซี กล่ าคลัง   
29 32841 น.ส. สุริยากร ป่าโสม   
30 32842 น.ส. บุรัสกร โปร่งฟ้า   
31 32843 น.ส. พิมพ์วรีย์ จุ้ยแพ   
32 32861 น.ส. จิรัชยา ไทยเขียว   
33 32866 น.ส. พรลดา ปฐมพรพงศ ์   
34 32873 น.ส. สุพิชชา ลิ่มจุฬารัตน์   
35   น.ส. ชมภูนุช หน่องพงษ ์   
36   นาย กิตติศักด์ิ บุญประเสริฐ   
37   นาย เจษฎา ธูปพุทธา   
38   นาย ณัฐชนน วงเวียน   
39   นาย ปัญจพล ตรีศักด์ิ   
40   นาย พงษ์พิสิฏฐ ์ ระมั่งทอง   
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/6  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  นางสาวอธิศา  สังฆสุบรรณ์ นางสรุางค ์ ชาติทอง 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   

1 32455 นาย ภูมิภัทร จวนเจริญ   
2 32462 นาย สุรภคั คณฑา   
3 32491 นาย นินนาท วัฒนกุล   
4 32497 นาย พิริยะพงศ ์ แก้วม่วง   
5 32499 นาย วลงกรณ ์ บ้านเล้า   
6 32500 นาย ศุภณัฏฐ ์ ส ารวจ   
7 32532 นาย บัณฑิตย์ สุจริต   
8 32539 นาย อนุวัฒศ์ วงษ์จันนา   
9 32542 น.ส. กชมน เก็งพินิจ   
10 32544 น.ส. กนกวรรณ สีนนท์   
11 32545 น.ส. กรชนก เทพพันธ์ุ   
12 32548 น.ส. ชนกนันท์ ดีทองสุข   
13 32551 น.ส. ธนิดา โชติทับทิม   
14 32559 น.ส. ภัทราพร บัวผัน   
15 32560 น.ส. ภาวิณี ทวีทรัพย์   
16 32564 น.ส. อนัญญา วิจิตรทาดา   
17 32579 นาย สุรนาท ส าราญรมย์   
18 32580 นาย อชิตะ รุ่งเรือง   
19 32582 น.ส. กตวรรณ วรทัต   
20 32585 น.ส. ทอฝัน เจริญรัตน์   
21 32595 น.ส. พรพิมล ศิริปัญญา   
22 32613 นาย นครินทร ์ สุขชม   
23 32624 นาย ศุภชัย สันตะเลขะวงศ์   
24 32625 น.ส. กัญญาณัฐ นิลศิลา   
25 32636 น.ส. ปรียาพร ขันธนิกร   
26 32647 น.ส. อารีย์วรรณ พันธ์ดงยาง   
27 32658 นาย ปิยะพัฒน์ ค าม ี   
28 32667 น.ส. จิราภร ซื่อตรง   
29 32671 น.ส. เทียนนภา มีพวง   
30 32689 นาย กัญติธัต แสงอรุณ   
31 32693 นาย ชาญณรงค ์ โหยหวล   
32 32710 น.ส. ชมพูนุช ทองอร่ามเรือง   
33 32719 น.ส. มินตรา วุฒิพรหม   
34 32725 น.ส. สุธาสินี โง้วไพศาล   
35 32754 น.ส. ชรินธร งามสอาด   
36 32763 น.ส. พรพรรณ นึกเว้น   
37 32766 น.ส. ลินลดา เจริญผล   
38 32776 นาย ณัฐวุฒิ มั่งคั่ง   
39 32799 น.ส. นิติณัฐ เขียวฤทธ์ิ   
40 32814 นาย คุณานันต์ สูญย่ีขันธ์   
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/7  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  นางสาวภัทรพร โชติชนา นายอนุศาสตร์ เนินใหม่ 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   

1 32489 นาย ธวัชชัย ถีระวงษ์   
2 32494 นาย ปุณณวิช อิงคสกุลโรจน์   
3 32528 นาย ณัฐกรณ์ ค าแสง   
4 32530 นาย ธนกฤต เลากุลรัตน์   
5 32531 นาย นฤบดี มากยก   
6 32537 นาย ศักด์ิชัย พวกดี   
7 32538 นาย สิรภพ ต้นกัญญา   
8 32546 น.ส. กรรณิกา พรมมา   
9 32568 นาย ชัยรัตน์ สวัสด์ิ   
10 32570 นาย ธนพัฒน์ งามพิศ   
11 32572 นาย ประคัลภ ์ เรืองเดช   
12 32577 นาย ศุภวิชย์ จันทศร   
13 32594 น.ส. ปุญญิศา รอดเกตุกูล   
14 32600 น.ส. วรัชญา ศรีคร่ า   
15 32601 น.ส. วิราศิณี สุมะนะ   
16 32602 น.ส. ศลิษา หมอม้า   
17 32612 นาย ธิติวุฒ สุขนิน   
18 32615 นาย นัฐชานนท์ แสนค าแก้ว   
19 32632 น.ส. ณัฐชยา พันเพลิงพฤกษ์   
20 32650 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ แซ่แต้   
21 32652 นาย ทักษ์ดนัย เดชดี   
22 32666 น.ส. จิตราภรณ ์ วัฒนะ   
23 32676 น.ส. พัชรพร โพธิบุบผา   
24 32677 น.ส. พิชชาภา จันทร์ล ี   
25 32694 นาย ฐปนรรฆ ์ เรืองศร ี   
26 32701 นาย อธิบดินทร์ ทับทิมพราย   
27 32745 นาย วัชรพงศ ์ มาตเรียง   
28 32757 น.ส. ณัฐชาวดี บุญสุข   
29 32758 น.ส. ณัฐวรรณ ทุมมา   
30 32761 น.ส. บุณยาพร พาพันธ์   
31 32764 น.ส. ภัทรวดี ถนอมเงิน   
32 32765 น.ส. เมทินี กองจันดา   
33 32774 นาย จิรพงศ ์ มีแสง   
34 32789 น.ส. กอกนก ประดิษฐสุวรรณ   
35 32800 น.ส. ปวิชญา แก้ววารี   
36 32806 น.ส. วรรณิษา แก้วอินทร์   
37 32981 น.ส. พรวลัย ศรีลาค า   
38 32982 น.ส. กมลชนก สิงหวิบูลย์   
39 32984 น.ส. กันต์กนิษฐ์ ช่างไม ้   
40 33556 น.ส. ฐาณิดา งามพิศ   
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/8  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564   นางสาวอุไรวรรณ  สุสม นายชัยชาญ  ศรีประยูร 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   

1 32488 นาย จตุพล สุทธิศันสนีย์   
2 32517 น.ส. พิมพกานต์ พูลหวัง   
3 32566 นาย จิรพงศ ์ ปิ่นแก้ว   
4 32578 นาย สืบสกุล วงษ์ดี   
5 32606 น.ส. อุ้มบุญ ทองใบ   
6 32614 นาย นพรัตน์ สุดสงวน   
7 32649 นาย จิรภัทร หรั่งกรุ่น   
8 32653 นาย ทัดเทพ แก้วทอง   
9 32655 นาย ธนธรณ์ สุดใจ   
10 32656 นาย ธีรภัทร ์ ตระกูลเอ่ียมศิร ิ   
11 32657 นาย ปัณณธร เทียนงาม   
12 32659 นาย ปิยะวัฒน์ บุญมาก   
13 32660 นาย รัชชานนท์ ใบบัวดง   
14 32663 นาย อิทธิพล ลูกอินทร์   
15 32686 น.ส. ศิริลักษณ ์ ทิมอรรค ์   
16 32696 นาย ณัฐพงษ์ กรุณวงษ ์   
17 32697 นาย ธนภัทร ศรีแสน   
18 32721 น.ส. วชิราภรณ ์ ดิษฐ์สุข   
19 32722 น.ส. วรินทร ทัศนพงษ์   
20 32723 น.ส. วริศรา สุรทัตโชค   
21 32733 นาย ธนกร พงษ์ตานี   
22 32741 นาย พีรพัฒน์ เขียวสอาด   
23 32744 นาย ลักษณ ์ ตันตินิพันธ์ุกุล   
24 32750 น.ส. กัลยารัตน์ บูริตธรรม   
25 32759 น.ส. ดรัลพร ศรีพันธ์   
26 32762 น.ส. ปิยฉัตร นามวงษ์   
27 32767 น.ส. วรรณวิษา ศิริธณแสน   
28 32769 น.ส. สุพรรษา ชารีดี   
29 32779 นาย ธนวัฒน์ เบ้าหล่อ   
30 32793 น.ส. ชดาพร ควรถนอม   
31 32794 น.ส. ชนิกานต์ ธานินทราวัฒน์   
32 32795 น.ส. ณัฐฐินันท์ บุญทาสิน   
33 32796 น.ส. ดลพร กอบอาษา   
34 32797 น.ส. ธัญลักษณ์ ทิมสวัสด์ิ   
35 32810 น.ส. สุวนันท์ มนต์กันภัย   
36 32978 นาย กิตตินันท์ กุศลสง่   
37 32985 นาย ณธเดช สระทองล ี   
38 33553 นาย ธนวัฏ กมลคุณาธร   
39 33554 นาย รัฐภูม ิ ศรียา   
40 33575 น.ส. ธิดารัตน์ ภู่โต๊ะยา   
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/9  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  นายยศศักด์ิ  แก้วสุก นางสาวอารียา  บุญจวง 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   

1 31994 น.ส. วีนัส ลิ้มเจริญ   
2 32105 นาย บุลากร อินวังตูม   
3 32201 นาย วชิรวิชญ์ ร่าเริง   
4 32692 นาย ชนินทร์ธร ธนเสถียร   
5 32695 นาย ณภัทร ดวงแก้ว   
6 32747 นาย อิทธิศักด์ิ ชูแสง   
7 32751 น.ส. ขวัญข้าว แซ่อึ๊ง   
8 32760 น.ส. นิภาพร เสือโพธ์ิไทย   
9 32770 น.ส. อารียา ค าแก้ว   
10 32771 นาย กิตติทัต น้อยลา   
11 32773 นาย จารุพัฒน์ แสงดา   
12 32777 นาย เดชพิเชษฐ์ บุญทะสิน   
13 32781 นาย พจนกร ขันเหลา   
14 32783 นาย พีรภัทร ท้วมลี้   
15 32786 นาย วสุ สุวรรณกี ้   
16 32788 นาย ศรุต อ าภิน   
17 32803 น.ส. พิมพ์ชนก สาดี   
18 32805 น.ส. รัชนี ไกรลาศฉิมพล ี   
19 32811 น.ส. อดิศา ปั้นทอง   
20 32885 นาย เจษณรงค ์ ใจเย็น   
21 32983 นาย พิพัฒน์ พีรพรธรรม   
22 34128 นาย ทนาดล เพ็ชรใหม ่   
23   นาย ฐิติกร วังเวชช์   
24   นาย ณัฐนันท์ กรุณวงษ ์   
25   นาย ธนชาต เพ็ชระ   
26   นาย ธวัชชัย ใจทัศน์   
27   นาย สวัชร ประชุมชน   
28   นาย หงสรถ เพียรพิทักษ์   
29   นาย อภิสิทธ์ิ ลูกอินทร์   
30   น.ส. กฤษณา สว่างเวียง   
31   น.ส. กุลณัฐ โภคสมบัติ   
32   น.ส. ญาณิศา รักพงษ ์   
33   น.ส. ณัฐชา บุญคง   
34   น.ส. ธยานี จันทร์วงษ ์   
35   น.ส. นันทกา พูลสวัสด์ิ   
36   น.ส. ปุณยวีร ์ ศรีรุง้   
37   น.ส. พรรณรัมภา เกิดเจริญ   
38   น.ส. มณฑิรา เหมือนเอ่ียม   
39   น.ส. โยษิตา ละออง   
40   น.ส. ศิริพร ลาที   
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รายชื่อนักเรียน ชั้น  ม . 4/10  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564   นางสาววิภาดา   จันทร์ไพศรี  นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์ 
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   

1 32422 นาย สิรภพ โรจน์สุธีวัฒน์   
2 32427 น.ส. กัญญาวีร์ ใหม่อ่อง   
3 32443 น.ส. สิรภัทร สมเสียง   
4 32470 น.ส. ญาณธิชา ขาวเผือก   
5 32476 น.ส. ปรางทิพย์ ชุ่มอารมณ ์   
6 32483 น.ส. รัชฎาภรณ ์ สมบุนย์สุข   
7 32485 น.ส. สุพรรณิกา แย้มสระโส   
8 32493 นาย ปราชญ์ สรังษ ี   
9 32503 น.ส. ชญานิศ จ าปาทอง   
10 32509 น.ส. ธนัฐนันท์ มงคลศิษฐ ์   
11 32512 น.ส. เบญจพักตร์ อ่อนกะตา   
12 32525 น.ส. อนัญญา โกสม   
13 32533 นาย ภูมิพัฒน์ พันธ์ุดี   
14 32543 น.ส. กนกพิชญ์ บุญทาสิน   
15 32553 น.ส. เบญจวรรณ คืนชัยภูมิ   
16 32563 น.ส. สุภัสสรา กุมพาพันธ์   
17 32575 นาย รังสิภูม ิ สุขทวี   
18 32591 น.ส. ปารวี สอนสุด   
19 32596 น.ส. พัทธนันท์ ทัพคง   
20 32605 น.ส. หทัยชนก จิตสาโท   
21 32607 นาย จตุรพล พรหมณี   
22 32618 นาย พงศธร งามรูป   
23 32626 น.ส. กัลยา ผลสุก   
24 32637 น.ส. ปวรวรรณ ยศย่ิงยงค ์   
25 32639 น.ส. ปุญญิสา เจริญสลุง   
26 32640 น.ส. มนัสนันท์ ขันเหลา   
27 32643 น.ส. ศรัณย์รชัต์ จั่นเคลือบ   
28 32644 น.ส. สุจิตรา ศรีออน   
29 32668 น.ส. จุฬาลักษณ ์ วงษ์พาสกลาง   
30 32673 น.ส. นิชาภัทร เครือละม้าย   
31 32675 น.ส. เปมิกา โอวาทกานนท์   
32 32688 น.ส. สุวิมล สุภาพบ   
33 32809 น.ส. ศิริรัตน์ มะลิ   
34 32824 น.ส. คณิศร อ่อนหวาน   
35 32826 น.ส. เจียระไน ชัยด ารงค์ตระกูล   
36 32835 น.ส. มณีรัตน์ พลเย่ียม   
37 32844 นาย กิตตินันท์ ราชพลแสน   
38 32846 นาย ธนกฤต วรานนท์   
39 34126 น.ส. ขจีวันทน์ เชื้ออาษา   
40   น.ส. จิรภัทร สีหาโม่ง   
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม .4/11  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศกึษา 2564  (29 พ.ค.64) นางสาวสุภาธินี ชนะมาร นางจันทร์ประภา  สิทธิพรหม 
ที่ เลขประจ าตัว   ช่ือ นามสกุล   
1 32452 นาย ประสิทธิชัย คงพัฒน์ยืน   
2 32463 นาย เอกสิทธ์ิ พูลบุญ   
3 32471 น.ส. ณัฐชยา ศรีดี   
4 32472 น.ส. ธนภรณ์ ศักด์ิสูง   
5 32477 น.ส. ปรางทิพย์ สดแจ่ม   
6 32478 น.ส. ปัฐมาพร จ้ายจันทึก   
7 32479 น.ส. ปิยภรณ์ ชายชน   
8 32487 นาย กันตพัฒน์ แก่นพรม   
9 32492 นาย เบญจามินทร์ ลือชัย   
10 32495 นาย พรภวิษย์ ช้างทอง   
11 32514 น.ส. ปาริฉัตร สันติเลขวงษ์   
12 32524 น.ส. สุพรรณิกา จีระประภาพันธ์   
13 32526 นาย กฤติมุข อาจวิชัย   
14 32547 น.ส. จุฑามาศ มณีแย้ม   
15 32556 น.ส. ปุญชรัสมิ ์ ยอดแก้ว   
16 32584 น.ส. ณัฐนันท์ วัยวุฒิโธ   
17 32593 น.ส. ปิยะนันท์ เอกอนันต์พร   
18 32608 นาย ฐาปกรณ์ เอ่ียมเทียน   
19 32630 น.ส. ญาณิศา ธรรมประดิษฐ ์   
20 32635 น.ส. ธิติมา โยประทุม   
21 32638 น.ส. ปิยะพร สายจันทร์   
22 32645 น.ส. อรอนงค ์ แก้วก าพร้า   
23 32646 น.ส. อารีย์วรรณ ศรีภูม ิ   
24 32669 น.ส. โชติกา คุ้มภัย   
25 32680 น.ส. ภัทรานิษฐ์ โพธ์ิทอง   
26 32687 น.ส. ศิวชญ ไชยวิเชียร   
27 32705 นาย เอกรัตน์ สนชัย   
28 32707 น.ส. จุฬาลักษณ ์ หมั่นจิตร   
29 32714 น.ส. ปุณญานัส ระงับทุกข์   
30 32728 น.ส. อัญมณี แช่มชื่น   
31 32753 น.ส. จุฬาลักษณ ์ พิมพิลา   
32 32813 นาย กานต์นิธิ วีระยุทธศิลป์   
33 32817 นาย ภัคพงศ ์ นาคะวิโรจน์   
34 32819 น.ส. กชชมน จันทร์น้อย   
35 32820 น.ส. กรรณิการ ์ ศรีพานิช   
36 32821 น.ส. กัญญาณัฐ แก่นบ ารุง   
37 32828 น.ส. ชนิดาภา แดงสุจิตร   
38 32840 น.ส. สุพัตรา แสงเนตร   
39   น.ส. วนิดา คงบุญ   
40   น.ส. สุพรรณิกา ออกสุข   
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ส าหรับการจ่ายผ่าน กรุงไทย NEXT  
(ใช้ได้เฉพาะ กรุงไทย NEXT เท่านั้น) 

 ท าตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  เลือก จ่ายบิล 
  2.  เลือก หมวดหมู่ 
  3.  ค้นหา พิมพ์ นครนายกวิทยาคม 
  4.  เลือก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
  5.  พิมพ์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 
  6.  พิมพ์ ชั้น/ห้อง (ตัวอย่าง  ม.1/1) 
  7.  พิมพ์ ชื่อ-สกุล  (ตัวอย่าง ด.ช.รักเรียน มากมาย) 
  8.  พิมพ์ จ านวนเงิน  

 


