
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
                                             

  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบการรับนักเรียนออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี  24-28 เมษายน 2564  นั้น 

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มี
รายช่ือตามประกาศ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
     ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน วันท่ี 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โดยผู้มีสิทธิ์
สอบต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพราระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสนามสอบ ในเวลา 07.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และเข้า
สอบคัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันสอบ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ 

23 พฤษภาคม 2564 

08.30 – 10.30 น. 
คณิตศาสตร์  

ห้องสอบ 
ตามประกาศ 

1. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 
วิทยาศาสตร์ 2. ดินสอด า 2B กบเหลา 

10.35 - 12.00 น. 

ภาษาไทย 3. ยางลบดินสอ 
สังคมศึกษา 4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
ภาษาอังกฤษ 5. บัตรที่มีรูปและหน่วย 

งานราชการเป็นผู้ออกให้ 

  หมายเหตุ  : บัตรที่มีรูปและหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น บัตรนักเรียน บัตรประจ าตัวประชาชน 
         : โรงเรียนตรวจกระดาษค าตอบโดยใช้เครื่องตรวจ นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสอบให้ครบ 
         : นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสอบ 

  2. หลักฐานการสมัคร ท่ีต้องน ามาในวันสอบ (วันท่ี 23 พฤษภาคม 2564) ประกอบด้วย 
     2.1 ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ (หากพิมพ์ออกมาแล้วรูปถ่ายไม่มี หรือรูปไม่ชัด 

ให้ติดรูปใหม่ รูปถ่ายใช้รูปชุดนักเรียน) 
     2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3  ถ่ายเอกสาร และ

รับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
     2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
     2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มีส าเนา

ทะเบียนบ้านบิดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา แทน 
     2.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มีส าเนา

ทะเบียน มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของมารดา แทน 

 



 
 

 
 

  3. 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 หรือสอบถามได้ท่ีกลุ่มบริหารวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 037-314667 , 
089-9194322 ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

                           (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2564 

ห้องสอบที ่ 1  ห้อง 331      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 40101 นายพงษ์พิสิฏฐ์ ระมั่งทอง   
2 40102 นายกิตติศักดิ์ บุญประเสริฐ   
3 40103 น.ส.ชมภูนุช หน่องพงษ ์   
4 40104 นายนนทิวรรธน ์ สุขเต็มดี   
5 40105 นายสุริยะ เจริญชัยวัฒนกุล   
6 40106 นายณัฐชนน วงเวียน   
7 40107 ด.ช.ศุภโชค น้อยสุวรรณ   
8 40108 ด.ญ.ฐาณิมาศ เพาะบุญ   
9 40109 ด.ช.ปัญพล ตรีศักด์ิ   
10 40110 นายเจษฎา ธูปพุทธา   
11 40111 น.ส.วัณย์วิภา กวยเงิน   
12 40112 ด.ญ.วิริญา นุ่มพูล   
13 40113 น.ส.สิราลักษณ์ ขันสาคร   
14 40114 น.ส.ณัฐณิชา สง่าแพทย์   
15 40115 น.ส.สุดา ขุนอุดม   
16 40116 น.ส.พัณณ์ชิตา ขาวมาลา   
17 40117 น.ส.พัชราภรณ์  เหรียญทอง   
18 40118 นายปุณณวิช อิงคสกุลโรจน์   
19 40119 ด.ช.วรรณรัตน์ รัตนพันธ ์   
20 40120 นายพงศกร ธงไทยศิร ิ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2564 

ห้องสอบที ่ 2  ห้อง 332      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 40201 น.ส.พรญาณี รอบคอบ   
2 40202 นายพงศกรณ์ สมรักษ์   
3 40203 นายเงินตรา ทะนะปาน   
4 40204 ด.ญ.เบญญาภา นิจพัฒน ์   
5 40205 นายรณภูม ิ ทองสุข   
6 40206 ด.ช.รพีพัฒน ์ เรียงวงษ ์   
7 40207 น.ส.เเสงดาว จันทร์สะหา   
8 40208 น.ส.วิราศิณี สุมะนะ   
9 40209 น.ส.ปนัดดา พุ่มขจร   
10 40210 น.ส.บุตรศรินทร์ โกศลจิตร   
11 40211 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ ช่างไม้   
12 40212 ด.ช.คฑาวุธ ธรรมมา   
13 40213 นายชโนดม จันทร์สว่าง   
14 40214 นายศรชัย ยังประโยชน ์   
15 40215 ด.ญ.ศลิษา หมอม้า   
16 40216 น.ส.ประภัสสร หมั่นงาน   
17 40217 น.ส.ณัฐวรรณ บุญเรือง   
18 40218 น.ส.ดลพร กอบอาษา   
19 40219 น.ส.เขมจิรา บุญเงิน   
20 40220 นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่แต้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2564 

ห้องสอบที ่ 3  ห้อง 333      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 40301 น.ส.วาสนา โยธา   
2 40302 นายเด่นดนัย ครองยุติ   
3 40303 นายพศิน ตระกูลวารี   
4 40304 นายณัฐกรณ์  ค าแสง   
5 40305 นายณัฏฐกรณ์ สันติผลธรรม   
6 40306 นายณัฐภัทร พูลเขต   
7 40307 น.ส.สาธนี ทับทิมทอง   
8 40308 น.ส.วรรณวิษา  พลอยพันเเสง   
9 40309 นายวิทวัส สุรเสน   
10 40310 นายนิติพงศ์ ค ามานพ   
11 40311 นายชัดเจน กองม่วง   
12 40312 ด.ญ.รัตติกาล ไทยประยูร   
13 40313 นายภูริพัฒน โสภาภรณ์   
14 40314 นายนพดล สอนแก้ว   
15 40315 ด.ญ.รมิดา ผาจันทร์   
16 40316 ด.ญ.กฤษณา สว่างเวียง   
17 40317 นายสวัชร ประชุมชน   
18 40318 น.ส.ศศิประภา พืชเพียร   
19 40319 น.ส.กุลณัฐ โภคสมบัติ   
20 40320 ด.ญ.กวินทรา แสงมาศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2564 

ห้องสอบที ่ 4  ห้อง 334      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 40401 น.ส.ธยาน์ จันทร์วงษ ์   
2 40402 น.ส.ธยานี จันทร์วงษ ์   
3 40403 นายอนุพนธ ์ หิรัญถาวร   
4 40404 นายณัฐนันท์ กรุณวงษ ์   
5 40405 น.ส.ญาณิศา  รักพงษ ์   
6 40406 น.ส.ไปรยา วงศ์พยัคฆ์   
7 40407 น.ส.ภัทธิรา ยวงสะอาด   
8 40408 นายวชิรวิชญ์ ร่าเริง   
9 40409 น.ส.โยษิตา ละออง   
10 40410 นายธวัชชัย  ใจทัศน์   
11 40411 นายอภิสิทธิ์ ลูกอินทร์   
12 40412 น.ส.พัชทรธิดา พินพงษ ์   
13 40413 น.ส.ภัทราภรณ์ ชาวัน   
14 40414 ด.ช.ณัฐพงษ์ แซ่เจียม   
15 40415 นายหงสรถ เพียรพิทักษ์   
16 40416 ด.ญ.ปุณยวีร์ ศรีรุ้ง   
17 40417 นายฐิติกร วังเวชช์   
18 40418 น.ส.นันทกา พูลสวัสด์ิ   
19 40419 ด.ญ.ศิริพร ลาที   
20 40420 นายคมกฤช เสียงประเสริฐ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2564 

ห้องสอบที ่ 5  ห้อง 335      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 40501 นายชนินทร์ โฉมยงค์   
2 40502 นายบุลากร อินวังตูม   
3 40503 นายชัยชนะ อิ่มพันธุ ์   
4 40504 นายกฤติพงษ์ เอี่ยมเทียน   
5 40505 นายวุฒิชัย แหยมถัน   
6 40506 นายธนชาต เพ็ชระ   
7 40507 น.ส.สุภาพร นาชัยฤทธิ์   
8 40508 น.ส.วิยดา โพธิ์แดน   
9 40509 น.ส.ณัฎฐณิชา ผดุงเทศ   
10 40510 น.ส.ปิยะฉัตร  เลยดี   
11 40511 น.ส.พรรณรัมภา เกิดเจริญ   
12 40512 น.ส.วีนัส ล้ิมเจริญ   
13 40513 นายภัททากร  เพียสีนุย   
14 40514 น.ส.นันธิชา ค าประเสริฐ   
15 40515 นายชัยศิริ บัวลอย   
16 40516 น.ส.สุวิมล พลสงคราม   
17 40517 น.ส.ณัฐชา บุญคง   
18 40518 น.ส.พิชานันต์ เอี่ยมสอาด   
19 40519 นายบัณฑิตย์ สุจริต   
20 40520 น.ส.มณฑิรา เหมือนเอี่ยม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2564 

ห้องสอบที ่ 6  ห้อง 344      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 40601 นายชวัลวิทย์ มั่นหมาย   
2 40602 ด.ช.ณัฐพล จิตตข า   
3 40603 น.ส.ขวัญชนก วิจิตธาดา   
4 40604 นายปัญญา สุขปัญญา   
5 40605 ด.ญ.ปิยฉัตร นามวงษ ์   
6 40606 น.ส.ณัฐณิชา บ ารุงพาทย์   
7 40607 น.ส.พิยะดา งางาม   
8 40608 น.ส.กัญญาวีร ์ ใหม่อ่อง   
9 40609 น.ส.จิรัชยา กาเผือก   
10 40610 ด.ญ.จิรภัทร สีหาโม่ง   
11 40611 น.ส.ศิริรัตน์ มะลิ   
12 40612 น.ส.พรหมพร ร่วมสุข   
13 40613 นายสิรภพ จันทร์อนันต์   
14 40614 นายสืบสกุล วงษ์ดี   
15 40615 นายณัฐวุฒิ หมั่นเขตรกิจ   
16 40616 น.ส.ปภัชญา ธนาวัชรชัยกร   
17 40617 น.ส.อรัณญรัตน ์ อินทรี   
18 40618 น.ส.ปุญญารัศมิ์ อังกูรบริบูรณ์   
19 40619 นายรังสิภูมิ  สุขทวี   
20 40620 น.ส.สุพัตรา  แสงเนตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2564 

ห้องสอบที ่ 7  ห้อง 345      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 40701 น.ส.ปิยะนันท์ เอกอนันต์พร   
2 40702 น.ส.นฤมล  เนื่องจากฉิม   
3 40703 ด.ญ.ศิริพร แสงสุวรรณ   
4 40704 น.ส.ภควดี ผิวหูม   
5 40705 น.ส.สุพรรณิกา ออกสุข   
6 40706 น.ส.สายธาร โพธิ์ศรีทอง   
7 40707 น.ส.ชดาพร ควรถนอม   
8 40708 นายฉัตรมงคล แก้วก่า   
9 40709 น.ส.สุรัญชิดา พงษ์ปฏิเมศ   
10 40710 นายภัคพงศ์ นาคะวิโรนจ์   
11 40711 น.ส.ศิรินันท์ คงเวียง   
12 40712 นายภูผา  ศรีอาวุธ   
13 40713 น.ส.พิมพกานต์ พูลหวัง   
14 40714 น.ส.นฤนาถ ชูบาล   
15 40715 น.ส.ญาตาวี ขวัญสุข   
16 40716 ด.ญ.วนิดา คงบุญ   
17 40717 นายเบญจามินทร์ ลือชัย   
18 40718 นายนาคินทร์   สมทรง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


