
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  
ประเภทโควตา  ปีการศึกษา 2564 

 
  ตามท่ีโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษา 
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา ปรากฏว่านักเรียนท่ีมีรายช่ือตามท้ายประกาศนี้เป็นผู้ท่ี
ได้รับการคัดเลือก ให้นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก  ปฏิบัติดังนี้ 
 1. นักเรียน มารายงานตัว วันพุธ ท่ี 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ผู้ไม่มารายงานตัวตามก าหนด วันและเวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์  
 * วันรายงานตัวจองเส้ือ กางเกง พร้อมช าระเงนิ  
  2. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันอาทิตย์ ท่ี 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.  
ณ โดมอนเกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ผู้ปกครองช าระเงินระดมทรัพยากร (ภายในเวลา 23.00 น ของ วันมอบตัว) 
 2.2 ลงช่ือประชุมผู้ปกครอง และมอบตัว 

 2.3 เอกสารท่ีต้องน ามาในวันมอบตัว คือ  
  1) ใบมอบตัว 

  2) หลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
ท้ังตัวจริง และถ่ายเอกสาร รับรองส าเนา 1 ชุด ไมม่ีหลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ปพ.1) ไม่รับมอบตัว 

 3) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
 4) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  

หากไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา 
และมารดา แทน 

 ผู้ไม่มามอบตัวตามก าหนด วันและเวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 

 
 

 



 หน้า 2  

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จ านวน 157  คน  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 32407 ด.ช. จักรภัทร น้อยวัฒนา คณิต-วิทย์ 
2 32408 ด.ช. จุมพล รุ่นประพนัธ ์  
3 32409 ด.ช. ชนะ ง่วนเฮง  
4 32410 ด.ช. ชยานันต์ ค าเพ็ญ  
5 32411 ด.ช. ชัชวาล ชัยชุมพร  
6 32412 ด.ช. ชัยภัทร พวงค า  
7 32413 ด.ช. ณัฏฐภัทร ขัดทา  
8 32414 ด.ช. เดโชชัย ถาวรสาร  
9 32415 ด.ช. ธนพล เทวะผลิน  
10 32416 ด.ช. ปรัชกิตย์ บุญชูวงศ์  
11 32417 ด.ช. ภากร กินขุนทด  
12 32418 ด.ช. ภาดา จารุวังสันติ  
13 32419 ด.ช. รินิวัฒน ์ สิทธิโสม  
14 32420 ด.ช. ศิโรฒม์ นาคะจะ  
15 32421 ด.ช. ศิวกร นิติศักดิ์  
16 32423 ด.ช. อัฐฎาวุธ ใจดี  
17 32424 ด.ช. อาทินันต์ อนุรักษ ์  
18 32425 ด.ช. อิงควรัชญ ์ โชคถนอมจิตต์  
19 32426 ด.ญ. กนกรัตน ์ กตัญญู  
20 32428 ด.ญ. จิตราภรณ์ กองเมือง  
21 32429 ด.ญ. ชนากานต์ จ าปาแดง  
22 32430 ด.ญ. ชิตาภา นิลชิต  
23 32431 ด.ญ. ชินณิชา จ่าพิชม  
24 32432 ด.ญ. ชุติกาญจน์ วิศิษฏ์เจริญ  
25 32434 ด.ญ. ณภัทร ภูยาธร  
26 32435 ด.ญ. ณัฏฐวรรณ สันติธรารักษ์  
27 32436 ด.ญ. ณัฐธิดา สว่างอารมย์  
28 32437 ด.ญ. ธิรัชชา บุญสร้าง  
29 32438 ด.ญ. นภาวดี ส าเภากิจ  
30 32439 ด.ญ. นวพร ฉายาวาส  
31 32440 ด.ญ. เบญญาภา สุพลไทย  
32 32441 ด.ญ. มาริสา สังฆโต  
33 32442 ด.ญ. ศิรประภา พันจีบ  
34 32444 ด.ญ. สุภัทชพร สามเต้ีย  



 หน้า 3  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
35 32445 ด.ญ. อติภา สะใบบาง คณิต-วิทย์ 
36 33552 ด.ญ. สุประวีณ์ วนิชอาภาพรรณ์  
37 32447 ด.ช. คุณานนท์ เกียงตระกูล  
38 32448 ด.ช. ณัฐภูมิ แปลงศรี  
39 32449 ด.ช. ทินภัทร ไฉยาวาศ  
40 32450 ด.ช. ธีรดนัย ทองพุ่ม  
41 32453 ด.ช. พัสกร กองทรายมูล  
42 32454 ด.ช. พีระพฒัน ์ กล่ินหอม  
43 32457 ด.ช. ภูริภัทร สุขชม  
44 32458 ด.ช. ศิลป์ชัย ขาวผ่อง  
45 32461 ด.ช. สิรดนัย บุญญนานนัท์  
46 32464 ด.ญ. กานติมา ขาวเจริญ  
47 32465 ด.ญ. กชนันท์ ธนวรรณวิวฒัน ์  
48 32466 ด.ญ. กนกวรรณ ฝอยทอง  
49 32467 ด.ญ. กัณธพัชร หอมธูป  
50 32468 ด.ญ. จิรปรียา กาหล่ า  
51 32469 ด.ญ. ชนิษฐา ศรียงยศ  
52 32473 ด.ญ. ธัญญวรรณ จันทร์ประมูล  
53 32474 ด.ญ. นฤมล อนุศาสนี  
54 32475 ด.ญ. ปทุมมาศ ญาณวุฒิโท  
55 32480 ด.ญ. พรชนก จันทร์ศร  
56 32481 ด.ญ. พิริยาพร สายค าภา  
57 32482 ด.ญ. พุทธสุดา ยะกัณฐะ  
58 32484 ด.ญ. วิมลสิริ รามฤทธิ์  
59 32486 ด.ช. กองทัพ หล่ังอุทก  
60 32496 ด.ช. พศวีร์ ดวงเจริญศิริ  
61 32502 ด.ช. โสฬส สุขสวัสด์ิ  
62 32503 ด.ญ. ชญานิศ จ าปาทอง  
63 32504 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ รัฐการวิวัฒน ์  
64 32505 ด.ญ. ฐิติพร เหมะรักษ์  
65 32506 ด.ญ. ฑิฆัมพร พิศเพ่ง  
66 32507 ด.ญ. ณัฏฐิกา นาราช  
67 32508 ด.ญ. ณิชาภัทร สุขทุม  
68 32510 ด.ญ. บุณยานุช สัตบุรุษ  
69 32511 ด.ญ. บุณยานุช พลสงคราม  
70 32513 ด.ญ. เบญจวรรณ ผลเจริญ  



 หน้า 4  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
71 32515 ด.ญ. พิชาภรณ์ พรหมศร คณิต-วิทย์ 
72 32518 ด.ญ. ภัทรภร ราตรีวงษ ์  
73 32519 ด.ญ. ภิญญดา รักษ์พงษ ์  
74 32521 ด.ญ. วิภาวด ี ปั้นนิ่ม  
75 32522 ด.ญ. วิมลสิริ ปั้นนิ่ม  
76 32523 ด.ญ. สิรามล ต้นกันยา  
77 32529 ด.ช. ทนพัฒน ์ เกี้ยวเพ็ง  
78 32532 ด.ช. บัณฑิตย์ สุจริต  
79 32535 ด.ช. วิธนกร สีเรือง  
80 32550 ด.ญ. ฐาณิมาศ เพาะบุญ  
81 32554 ด.ญ. ปพัชญา อุ่นอารมณ์  
82 32557 ด.ญ. เปรมสินี แก้วกันหา  
83 32561 ด.ญ. วิภาวิน ี ใจศรี  
84 32562 ด.ญ. ศิริกัลยา ปล้องทอง  
85 32565 ด.ญ. อรวรรณ สามารถ  
86 32573 ด.ช. พชร ยอดขวัญ  
87 32574 ด.ช. พีรพัฒน ์ ณรงค์น้อย  
88 32576 ด.ช. ศุภกร แย้มพงษ ์  
89 32581 ด.ช. อาณัติ หลีเกี๊ยะ  
90 32583 ด.ญ. กรรณิกา เอี่ยมวิจารณ์  
91 32588 ด.ญ. ปณาลี โภคทรัพย์  
92 32589 ด.ญ. ปทิตตา เจิมงามพริ้ง  
93 32590 ด.ญ. ปารวี แก้วประดิษฐ  
94 32592 ด.ญ. ปาลิกา จันนา  
95 32597 ด.ญ. พัทรศยา เขียวชอุ่ม  
96 34127 ด.ญ. อิสรีย์ ค าทอง  
97 32616 ด.ช. ปฏิภาณ ศิริกุล  
98 32619 ด.ช. พีรพล แข็งแรง  
99 32622 ด.ช. วานุเดช พรหมกายา  
100 32628 ด.ญ. จิรติกาล แก้วจันทร์  
101 32629 ด.ญ. ชนินาถ ยงโพธิ ์  
102 32631 ด.ญ. ญาตาวี ขวัญสุข  
103 32633 ด.ญ. ณัฐฎา ดีอาษา  
104 32634 ด.ญ. ธมลวรรณ บ ารุงเขต  
105 32641 ด.ญ. รัตณวดี จงจิตต์  
106 32642 ด.ญ. วนัญญา แจ้งวิถี  



 หน้า 5  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
107 32648 ด.ช. จตุพร พลอยคง คณิต-วิทย์ 
108 32651 ด.ช. ณรงค์ศักด์ มณีกระจ่าง  
109 32661 ด.ช. วัชรพล พูลกล่ิน  
110 32670 ด.ญ. ทาริกา โฮ่บรรเทา  
111 32672 ด.ญ. ธิติพร วังยายฉิม  
112 32682 ด.ญ. รุจิรา จันทราช  
113 32704 ด.ช. อัครพล เครือละม้าย  
114 32706 ด.ญ. จารุวรรณ น้อยส าแดง  
115 32709 ด.ญ. ชนิตา ธนานุกูล  
116 32711 ด.ญ. โชติกา พูลศิลป์  
117 32712 ด.ญ. ญาณภัทร พิมพาลัย  
118 32713 ด.ญ. นารีรัตน ์ สังข์ทอง  
119 32716 ด.ญ. พิมพ์วรรณ แจ้งกัน  
120 32717 ด.ญ. พิมพิชญา สีนวน  
121 32720 ด.ญ. รวิภา ชิลวงษ์  
122 32726 ด.ญ. สุพรรษา วนเทียน  
123 32727 ด.ญ. อนัญญา เข็มมลฑา  
124 32729 ด.ญ. อารดา สุขเสนา  
125 32731 ด.ช. ชานน พรหมสวัสด์ิ  
126 32790 ด.ญ. กัญญพัชร เทียนประสาท  
127 32812 ด.ช. กันทรากร ค าเสนาะ  
128 32830 ด.ญ. ณฐิตา ขันธวิเชียร  
129 32831 ด.ญ. ณิชาภัทร วังยายฉิม  
130 32832 ด.ญ. ดวงพร สมบัติสวัสด์ิ  
131 32838 ด.ญ. ฤทัยชนก จันทร์ลี  
132 32845 ด.ช. คณิน กลัดสันเทียะ  
133 32847 ด.ช. ธีรศักดิ์ สอนพ่วง  
134 32848 ด.ช. ปรมะ แก้วสลับสี  
135 32849 ด.ช. ปิยกร ยุววุฑโฒ  
136 32850 ด.ช. พีรวิชญ ์ ด่ันกลาง  
137 32851 ด.ช. วิรัสพงศ์ เดชเดิม  
138 32852 ด.ช. วิวัฒน์ชัย มีธันญากรณ์  
139 32853 ด.ช. ศรารัฎ รวีวรลักษณ์  
140 32854 ด.ช. ศักย์ศรณ์ โลหกุล  
141 32855 ด.ช. สรวิชญ์ สว่างอารมย์  
142 32856 ด.ช. อัคคเดช ดีอาษา  



 หน้า 6  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
143 32857 ด.ช. อัศพงศ์ ศรีแก่นโพธิ ์ คณิต-วิทย์ 
144 32858 ด.ญ. กัญญาภัค แจ้งประดิษฐ์  
145 32859 ด.ญ. กุสุมา พลสอน  
146 32860 ด.ญ. จิตราภรณ์ โดยอาษา  
147 32862 ด.ญ. ชญาภา เปล่งศรียศภัทร  
148 32863 ด.ญ. ณัฐกมล สมพงษ์  
149 32864 ด.ญ. ณิชารีย์ ศรีเกษม  
150 32865 ด.ญ. นัฐสุดา มากทรัพย์  
151 32867 ด.ญ. พลอยพรพรรณ สรรพเจริญ  
152 32869 ด.ญ. รมณียา กิติทรัพย์  
153 32870 ด.ญ. สุขฤทัย สาทวงษ์  
154 32871 ด.ญ. ศุภัชญา หนูเล็ก  
155 32874 ด.ญ. อริศรา ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์  
156 32875 ด.ญ. อัยริน พึ่มชัย  
157 33557 ด.ญ. รินรดา ศิริพละ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 7  

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (IEP)   จ านวน 34  คน 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 32451 ด.ช. ปณิธาน เรียงศรีเจริญพร คณิต-วิทย(์IEP) 

2 32456 ด.ช. ภูริพัฒน โสภาภรณ์ 
 

3 32460 ด.ช. สิปปกร สามเต้ีย  
4 32516 ด.ญ. พิมพ์ชนก พงษ์รัตน 

 
5 32534 ด.ช. วรพล ตีระวัฒนานนท์  
6 32536 ด.ช. วิศรุต พิมพ์สวัสด์ิ  
7 32541 ด.ช. อมรทัศ รอดประเสริฐ  
8 32549 ด.ญ. ชนมณี ข าบัณทิตย์ 

 
9 32555 ด.ญ. ปิยนันท์ บัณฑิต  
10 32587 ด.ญ. เนตรปรียา หอมนาน  
11 32617 ด.ช. พงศกรณ์ สมรักษ์  
12 32678 ด.ญ. พิชญาณี ใจราช 

 
13 32683 ด.ญ. วรางคณา พ่วงสว่าง 

 
14 32708 ด.ญ. ชนัฎดา ปงใจ 

 
15 32715 ด.ญ. พิมพกานต์ ตุ้ยตะคุ 

 
16 32815 ด.ช. ธนธรณ์ ศรีอ่อน 

 
17 32816 ด.ช. ธีรภัทช์ ผลภาษี  
18 32817 ด.ช. ภัคพงศ์ นาคะวิโรจน ์

 
19 32818 ด.ช. ภาณุพงศ์ ศิริ  
20 32822 ด.ญ. กัญญาพัชร เพ็ชรรัก 

 
21 32823 ด.ญ. กัลยาลักษณ์ อานามวัฒน ์  
22 32825 ด.ญ. จุฑารัตน์ ชาวบล  
23 32827 ด.ญ. ชนิดาภา ตราชู 

 
24 32829 ด.ญ. ชัญญานุช มานะสมปอง 

 
25 32833 ด.ญ. ธัญวรรณ ตินตะโมระ 

 
26 32834 ด.ญ. บุญสิตา อ่อนจันทร์ 

 
27 32836 ด.ญ. มัชฌิมา ท่ังทอง 

 
28 32837 ด.ญ. ยิปซี กล่ าคลัง 

 
29 32841 ด.ญ. สุริยากร ป่าโสม  
30 32842 ด.ญ. บุรัสกร โปร่งฟ้า  
31 32843 ด.ญ. พิมพ์วรีย ์ จุ้ยแพ  
32 32861 ด.ญ. จิรัชยา ไทยเขียว 

 
33 32866 ด.ญ. พรลดา ปฐมพรพงศ์ 

 
34 32873 ด.ญ. สุพิชชา ล่ิมจุฬารัตน์  

 
 



 หน้า 8  

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จ านวน  142  คน 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 32462 ด.ช. สุรภัค คณฑา คณิต-อังกฤษ 
2 32455 ด.ช. ภูมิภัทร จวนเจริญ 

 
3 32500 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ ส ารวจ  
4 32497 ด.ช. พิริยะพงศ์ แก้วม่วง 

 
5 32491 ด.ช. นินนาท วัฒนกุล  
6 32499 ด.ช. วลงกรณ์ บ้านเล้า  
7 32494 ด.ช. ปุณณวิช อิงคสกุลโรจน์  
8 32492 ด.ช. เบญจามินทร์ ลือชัย 

 
9 32489 ด.ช. ธวัชชัย ถีระวงษ ์  
10 32488 ด.ช. จตุพล สุทธิศันสนีย์  
11 32517 ด.ญ. พิมพกานต์ พูลหวัง  
12 32542 ด.ญ. กชมน เก็งพินิจ 

 
13 32548 ด.ญ. ชนกนันท์ ดีทองสุข 

 
14 32551 ด.ญ. ธนิดา โชติทับทิม 

 
15 32564 ด.ญ. อนัญญา วิจิตรทาดา 

 
16 32559 ด.ญ. ภัทราพร บัวผัน 

 
17 32539 ด.ช. อนุวัฒศ์ วงษ์จันนา  
18 32544 ด.ญ. กนกวรรณ สีนนท์ 

 
19 32545 ด.ญ. กรชนก เทพพันธุ์  
20 32560 ด.ญ. ภาวิณี ทวีทรัพย์ 

 
21 32538 ด.ช. สิรภพ ต้นกัญญา  
22 32537 ด.ช. ศักดิ์ชัย พวกดี  
23 32531 ด.ช. นฤบดี มากยก 

 
24 32527 ด.ช. ชยพัทธ์ มีแสง 

 
25 32528 ด.ช. ณัฐกรณ์ ค าแสง 

 
26 32546 ด.ญ. กรรณิกา พรมมา 

 
27 32530 ด.ช. ธนกฤต เลากุลรัตน์ 

 
28 32984 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ ช่างไม้ 

 
29 32978 ด.ช. กิตตินันท์ กุศลส่ง  
30 33553 ด.ช. ธนวัฏ กมลคุณาธร  
31 32585 ด.ญ. ทอฝัน เจริญรัตน์  
32 32582 ด.ญ. กตวรรณ วรทัต  
33 32595 ด.ญ. พรพิมล ศิริปัญญา  
34 32580 ด.ช. อชิตะ รุ่งเรือง  
35 32579 ด.ช. สุรนาท ส าราญรมย์  
36 32577 ด.ช. ศุภวิชย์ จันทศร  



 หน้า 9  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
37 32602 ด.ญ. ศลิษา หมอม้า คณิต-อังกฤษ 
38 32594 ด.ญ. ปุญญิศา รอดเกตุกูล  
39 32600 ด.ญ. วรัชญา ศรีคร่ า  
40 32601 ด.ญ. วิราศิณี สุมะนะ  
41 32568 ด.ช. ชัยรัตน์ สวัสด์ิ  
42 32572 ด.ช. ประคัลภ์ เรืองเดช  
43 32570 ด.ช. ธนพัฒน ์ งามพิศ  
44 32981 ด.ญ. พรวลัย ศรีลาค า  
45 32593 ด.ญ. ปิยะนันท์ เอกอนันต์พร  
46 32578 ด.ช. สืบสกุล วงษ์ดี  
47 32566 ด.ช. จิรพงศ์ ปิ่นแก้ว  
48 32606 ด.ญ. อุ้มบุญ ทองใบ  
49 33554 ด.ช. รัฐภูม ิ ศรียา  
50 32613 ด.ช. นครินทร์ สุขชม  
51 32625 ด.ญ. กัญญาณัฐ นิลศิลา  
52 32636 ด.ญ. ปรียาพร ขันธนิกร  
53 32647 ด.ญ. อารีย์วรรณ พันธ์ดงยาง  
54 32624 ด.ช. ศุภชัย สันตะเลขะวงศ์  
55 32632 ด.ญ. ณัฐชยา พันเพลิงพฤกษ ์  
56 32612 ด.ช. ธิติวุฒ สุขนิน  
57 32615 ด.ช. นัฐชานนท์ แสนค าแก้ว  
58 32614 ด.ช. นพรัตน ์ สุดสงวน  
59 32885 ด.ช. เจษณรงค์ ใจเย็น  
60 32658 ด.ช. ปิยะพัฒน ์ ค ามี  
61 32671 ด.ญ. เทียนนภา มีพวง  
62 32667 ด.ญ. จิราภร ซื่อตรง  
63 32666 ด.ญ. จิตราภรณ์ วัฒนะ  
64 32677 ด.ญ. พิชชาภา จันทร์ลี  
65 32676 ด.ญ. พัชรพร โพธิบุบผา  
66 32652 ด.ช. ทักษ์ดนัย เดชดี  
67 32982 ด.ญ. กมลชนก สิงหวิบูลย์  
68 32650 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ แซ่แต้  
69 32653 ด.ช. ทัดเทพ แก้วทอง  
70 32655 ด.ช. ธนธรณ์ สุดใจ  
71 33575 ด.ญ. ธิดารัตน์ ภู่โต๊ะยา  
72 32649 ด.ช. จิรภัทร หรั่งกรุ่น  
73 32659 ด.ช. ปิยะวัฒน ์ บุญมาก  



 หน้า 10  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
74 32656 ด.ช. ธีรภัทร์ ตระกูลเอี่ยมศิริ คณิต-อังกฤษ 
75 32660 ด.ช. รัชชานนท์ ใบบัวดง  
76 32686 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ทิมอรรค์  
77 32657 ด.ช. ปัณณธร เทียนงาม  
78 32663 ด.ช. อิทธิพล ลูกอินทร์  
79 32719 ด.ญ. มินตรา วุฒิพรหม  
80 32725 ด.ญ. สุธาสินี โง้วไพศาล  
81 32710 ด.ญ. ชมพูนุช ทองอร่ามเรือง  
82 32693 ด.ช. ชาญณรงค์ โหยหวล  
83 32689 ด.ช. กัญติธัต แสงอรุณ  
84 32694 ด.ช. ฐปนรรฆ ์ เรืองศรี  
85 32701 ด.ช. อธิบดินทร์ ทับทิมพราย  
86 32723 ด.ญ. วริศรา สุรทัตโชค  
87 32697 ด.ช. ธนภัทร ศรีแสน  
88 32722 ด.ญ. วรินทร ทัศนพงษ์  
89 32721 ด.ญ. วชิราภรณ์ ดิษฐ์สุข  
90 32696 ด.ช. ณัฐพงษ์ กรุณวงษ ์  
91 32692 ด.ช. ชนินทร์ธร ธนเสถียร  
92 32695 ด.ช. ณภัทร ดวงแก้ว  
93 32766 ด.ญ. ลินลดา เจริญผล  
94 32754 ด.ญ. ชรินธร งามสอาด  
95 32763 ด.ญ. พรพรรณ นึกเว้น  
96 32765 ด.ญ. เมทินี กองจันดา  
97 32761 ด.ญ. บุณยาพร พาพันธ ์  
98 32758 ด.ญ. ณัฐวรรณ ทุมมา  
99 32764 ด.ญ. ภัทรวดี ถนอมเงิน  
100 32757 ด.ญ. ณัฐชาวดี บุญสุข  
101 32745 ด.ช. วัชรพงศ์ มาตเรียง  
102 32759 ด.ญ. ดรัลพร ศรีพันธ ์  
103 32762 ด.ญ. ปิยฉัตร นามวงษ ์  
104 32767 ด.ญ. วรรณวิษา ศิริธณแสน  
105 32985 ด.ช. ณธเดช สระทองลี  
106 32733 ด.ช. ธนกร พงษ์ตาน ี  
107 32769 ด.ญ. สุพรรษา ชารีดี  
108 32744 ด.ช. ลักษณ์ ตันตินิพันธุ์กุล  
109 32741 ด.ช. พีรพัฒน ์ เขียวสอาด  
110 32750 ด.ญ. กัลยารัตน์ บูริตธรรม  



 หน้า 11  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
111 32770 ด.ญ. อารียา ค าแก้ว คณิต-อังกฤษ 
112 32751 ด.ญ. ขวัญข้าว แซ่อึ๊ง  
113 32760 ด.ญ. นิภาพร เสือโพธิ์ไทย  
114 34128 ด.ช. ทนาดล เพ็ชรใหม่  
115 32747 ด.ช. อิทธิศักดิ์ ชูแสง  
116 32799 ด.ญ. นิติณัฐ เขียวฤทธิ์  
117 32776 ด.ช. ณัฐวุฒิ มั่งค่ัง  
118 32800 ด.ญ. ปวิชญา แก้ววารี  
119 33556 ด.ญ. ฐาณิดา งามพิศ  
120 32806 ด.ญ. วรรณิษา แก้วอินทร์  
121 32789 ด.ญ. กอกนก ประดิษฐสุวรรณ  
122 32809 ด.ญ. ศิริรัตน์ มะลิ  
123 32774 ด.ช. จิรพงศ์ มีแสง  
124 32793 ด.ญ. ชดาพร ควรถนอม  
125 32779 ด.ช. ธนวัฒน ์ เบ้าหล่อ  
126 32795 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ บุญทาสิน  
127 32810 ด.ญ. สุวนันท์ มนต์กันภัย  
128 32797 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ทิมสวัสด์ิ  
129 32796 ด.ญ. ดลพร กอบอาษา  
130 32794 ด.ญ. ชนิกานต์ ธานินทราวัฒน ์  
131 32811 ด.ญ. อดิศา ปั้นทอง  
132 32783 ด.ช. พีรภัทร ท้วมล้ี  
133 32805 ด.ญ. รัชนี ไกรลาศฉิมพลี  
134 32781 ด.ช. พจนกร ขันเหลา  
135 32771 ด.ช. กิตติทัต น้อยลา  
136 32803 ด.ญ. พิมพ์ชนก สาดี  
137 32777 ด.ช. เดชพิเชษฐ์ บุญทะสิน  
138 32786 ด.ช. วสุ สุวรรณกี้  
139 32983 ด.ช. พิพัฒน ์ พีรพรธรรม  
140 32773 ด.ช. จารุพัฒน ์ แสงดา  
141 32788 ด.ช. ศรุต อ าภิน  
142 32814 ด.ช. คุณานันต์ สูญยี่ขันธ์  

 
 
 
 

 
 



 หน้า 12  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน    จ านวน  36 คน 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 32422 ด.ช. สิรภพ โรจน์สุธีวัฒน ์ อังกฤษ-จีน 
2 32443 ด.ญ. สิรภัทร สมเสียง 

 
3 32470 ด.ญ. ญาณธิชา ขาวเผือก 

 
4 32476 ด.ญ. ปรางทิพย์ ชุ่มอารมณ์ 

 
5 32483 ด.ญ. รัชฎาภรณ์ สมบุนย์สุข 

 
6 32485 ด.ญ. สุพรรณิกา แย้มสระโส 

 
7 32493 ด.ช. ปราชญ์ สรังษี 

 
8 32503 ด.ญ. ชญานิศ จ าปาทอง 

 
9 32509 ด.ญ. ธนัฐนันท์ มงคลศิษฐ์ 

 
10 32512 ด.ญ. เบญจพักตร์ อ่อนกะตา 

 
11 32525 ด.ญ. อนัญญา โกสม 

 
12 34126 ด.ญ. ขจีวันทน์ เช้ืออาษา 

 
13 32533 ด.ช. ภูมิพัฒน ์ พันธุ์ด ี

 
14 32543 ด.ญ. กนกพิชญ ์ บุญทาสิน 

 
15 32553 ด.ญ. เบญจวรรณ คืนชัยภูมิ 

 
16 32563 ด.ญ. สุภัสสรา กุมพาพันธ ์

 
17 32591 ด.ญ. ปารวี สอนสุด 

 
18 32596 ด.ญ. พัทธนันท์ ทัพคง 

 
19 32605 ด.ญ. หทัยชนก จิตสาโท 

 
20 32607 ด.ช. จตุรพล พรหมณี 

 
21 32618 ด.ช. พงศธร งามรูป 

 
22 32626 ด.ญ. กัลยา ผลสุก 

 
23 32637 ด.ญ. ปวรวรรณ ยศยิ่งยงค์ 

 
24 32639 ด.ญ. ปุญญิสา เจริญสลุง 

 
25 32640 ด.ญ. มนัสนันท์ ขันเหลา 

 
26 32643 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ จ่ันเคลือบ 

 
27 32644 ด.ญ. สุจิตรา ศรีออน 

 
28 32668 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ วงษ์พาสกลาง 

 
29 32673 ด.ญ. นิชาภัทร เครือละม้าย 

 
30 32675 ด.ญ. เปมิกา โอวาทกานนท์ 

 
31 32688 ด.ญ. สุวิมล สุภาพบ  
32 32824 ด.ญ. คณิศร อ่อนหวาน  
33 32826 ด.ญ. เจียระไน ชัยด ารงค์ตระกูล  
34 32835 ด.ญ. มณีรัตน์ พลเย่ียม  
35 32844 ด.ช. กิตตินันท์ ราชพลแสน  
36 32846 ด.ช. ธนกฤต วรานนท์  



 หน้า 13  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา    จ านวน  36  คน 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 32452 ด.ช. ประสิทธิชัย คงพัฒน์ยนื อังกฤษ-สังคม 
2 32463 ด.ช. เอกสิทธิ์ พูลบุญ 

 
3 32471 ด.ญ. ณัฐชยา ศรีดี  
4 32472 ด.ญ. ธนภรณ์ ศักดิ์สูง 

 
5 32477 ด.ญ. ปรางทิพย์ สดแจ่ม  
6 32478 ด.ญ. ปัฐมาพร จ้ายจันทึก  
7 32479 ด.ญ. ปิยภรณ์ ชายชน  
8 32487 ด.ช. กันตพัฒน ์ แก่นพรม 

 
9 32495 ด.ช. พรภวิษย ์ ช้างทอง  
10 32514 ด.ญ. ปาริฉัตร สันติเลขวงษ์  
11 32524 ด.ญ. สุพรรณิกา จีระประภาพันธ ์  
12 32526 ด.ช. กฤติมุข อาจวิชัย 

 
13 32547 ด.ญ. จุฑามาศ มณีแย้ม 

 
14 32556 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ ยอดแก้ว 

 
15 32575 ด.ช. รังสิภูมิ สุขทวี 

 
16 32584 ด.ญ. ณัฐนันท์ วัยวุฒิโธ 

 
17 32608 ด.ช. ฐาปกรณ์ เอี่ยมเทียน  
18 32630 ด.ญ. ญาณิศา ธรรมประดิษฐ์ 

 
19 32635 ด.ญ. ธิติมา โยประทุม  
20 32638 ด.ญ. ปิยะพร สายจันทร์ 

 
21 32645 ด.ญ. อรอนงค์ แก้วก าพร้า  
22 32646 ด.ญ. อารีย์วรรณ ศรีภูมิ  
23 32669 ด.ญ. โชติกา คุ้มภัย 

 
24 32680 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ โพธิ์ทอง 

 
25 32687 ด.ญ. ศิวชญ ไชยวิเชียร 

 
26 32705 ด.ช. เอกรัตน์ สนชัย 

 
27 32707 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ หมั่นจิตร 

 
28 32714 ด.ญ. ปุณญานัส ระงับทุกข์ 

 
29 32728 ด.ญ. อัญมณี แช่มช่ืน  
30 32753 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ พิมพิลา  
31 32813 ด.ช. กานต์นิธ ิ วีระยุทธศิลป ์  
32 32819 ด.ญ. กชชมน จันทร์น้อย  
33 32820 ด.ญ. กรรณิการ์ ศรีพานิช  
34 32821 ด.ญ. กัญญาณัฐ แก่นบ ารุง  
35 32828 ด.ญ. ชนิดาภา แดงสุจิตร  
36 32840 ด.ญ. สุพัตรา แสงเนตร  
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ที่ ศธ 04316.20/ว144                              โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
                                                                                      อ าเภอเมืองนครนายก   
                     จังหวัดนครนายก 26000 

         3 มีนาคม 2564 

เรื่อง   รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและจ่ายเงินโครงการระดมทรัพยากร (เงินบ ารุงการศึกษา) 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 

  ด้วยในปีการศึกษา 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือให้นักเรียนทุกคน  มีโอกาสได้รับ      
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลมีมติให้ช่วยเหลือ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา           
คุณภาพ น้ัน 
  ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจ าเป็น โดยโรงเรียนจัดการศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงศึกษาธิการ         
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน     
พ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม  2554  ดังน้ี 

โครงการระดมทรัพยากร (เงินบ ารุงการศึกษา) 
ปีการศึกษา  2564 

ที ่ รายการที่จัดเก็บ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ 600 600 
2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 600 600 
3 ค่าจ้างบคุลากรที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา 650 650 
4 ค่าไฟฟ้าส าหรับห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศ 750 750 
5 ค่าประกันอุบัติเหตุ 

1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000  บาท  
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 10,000  บาท   
3. ค่าชดเชยผู้ป่วยนอก (ค่าเดินทาง) ต่อครั้ง 300 บาท  
   3.1 กรณีเดินทางรักษาท่ีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่ีไม่ได้รักษาโดยแพทย์  ต่อครั้ง  100  บาท   
4. ค่าชดเชยผู้ป่วย (ค่าเฝ้าไข้)  นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 
    100  คืน/ปี    คืนละ 500 บาท  
5.  นักเรียนไม่ต้องท าประกันเพ่ิมกรณีท ากิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

190 - 

7 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน   เฉพาะ ม.1, ม.4 200 - 
8 ค่าคู่มือนักเรียน               เฉพาะ ม.1. ม.4 50 - 
 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ   
1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3-4-5-6 
7,500 7,500 

2 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 22,500 22,500 
  

ที ่ รายการที่จัดเก็บ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
3 ห้องเรียนพิเศษ  Intensive English Program (IEP)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
8,000 8,000 

4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 1,000 1,000 
5 ห้องเรียนศิลป-์สังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 1,000 1,000 
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 ส าหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  นักเรียนสามารถช าระเงินและรับอุปกรณ์การศึกษาและ                       
รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  ดังน้ี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันรายงานตัว วันมอบตัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   พิเศษ EP, พิเศษวิทย์ฯ 5  เมษายน  2564 7  เมษายน  2564 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  พิเศษวิทย์ฯ 5  เมษายน  2564 7  เมษายน  2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    5  พฤษภาคม  2564 8  พฤษภาคม  2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 6  พฤษภาคม  2564 9  พฤษภาคม  2564 

รายละเอียดการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

ระดับ ม.1 จ านวนเงิน ระดับ ม.4 จ านวนเงิน 
ม.1/1-1/10  2,290 ม.4/1-4/2    (วิทย์-คณิต) 3,040 
ม.1/11  (พิเศษ EP) 24,190 ม.4/3-4/4    (วิทย์-คณิต) 2,290 
ม.1/12 (พิเศษวิทย์ฯ) 9,790 ม.4/5          (วิทย์-คณิต IEP) 10,440 

  ม.4/6-4/9    (คณิต-อังกฤษ) 2,290 
  ม.4/10        (อังกฤษ-จีน) 4,040 
  ม.4/11        (อังกฤษ-สังคม) 4,040 
  ม.4/12        (พิเศษวิทย์ฯ) 9,790 

  ในวันรายงานตัว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4  จะได้รับใบแจ้งการช าระเงินบ ารงุการศึกษา น าไปช าระเงินที่ 
ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา หรือช าระเงินผ่านระบบ  Krungthai NEXT (จ่ายบิล  81855) ภายในเวลา 23.00 น ของ วันมอบตัว           
(มิฉะน้ันถือว่าการมอบตัวไม่สมบูรณ์) นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม  2564 กับครูที่ปรกึษา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ 

         
 

           (นายพงษ์มิตร สิทธินอก) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
โทร. 037-321-511  
มือถือ  099-089-824-8 
 
 
 

 


