
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
                                             
 ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเข้าศึกษา
ต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 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 1 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ - นามสกุล 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จากโรงเรียน 

1 10225 ด.ญ.กัญญาภัทร ศรีสด อนุบาลนครนายก 
2 10202 ด.ญ.สาริศา เดชะกุล อนุบาลนครนายก 
3 10122 ด.ญ.อชิรญา อิงอุดมนุกูล อนุบาลนครนายก 
4 10409 ด.ญ.ธารีรัตน ์ พุทธสุวรรณ อนุบาลนครนายก 
5 10408 ด.ญ.พิมพ์พิศา ด ารงค์สกุล อนุบาลนครนายก 
6 10110 ด.ญ.รมิดา ใจผ่อง อนุบาลนครนายก 
7 10410 ด.ช.ธีรดนย์ สะบู ่ อนุบาลนครนายก 
8 10217 ด.ช.เตชินท์ พยัคฆา อนุบาลนครนายก 
9 10117 ด.ญ.วลัยลักษณ์ พร้อมพานิชย์ อนุบาลนครนายก 
10 10120 ด.ญ.ชุติกาญจน์ บุรษนันทน ์ อนุบาลนครนายก 
11 10201 ด.ช.นภนต์ ดีเส็ง อนุบาลนครนายก 
12 10223 ด.ญ.พีรญา ไต่เมฆ อนุบาลนครนายก 
13 10121 ด.ญ.รสนพรรณ สง่ารัตนพิมาน อนุบาลนครนายก 
14 10123 ด.ญ.ทักษพร บุญครอง อนุบาลนครนายก 
15 10224 ด.ญ.พลอยนภัส ราษฎร์เจริญ อนุบาลนครนายก 
16 10302 ด.ช.สิทธิโชค เทวี วัดโพธิ์ 
17 10212 ด.ญ.สุวิชญา สมรอบรู้ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 

18 10418 ด.ญ.เฮงบค  ลี สาริกา 
19 10215 ด.ญ.เปมิกา รักธรรม อนุบาลนครนายก 
20 10401 ด.ญ.กัลยกร เศรษฐโชดึก อนุบาลนครนายก 
21 10320 ด.ญ.พิสชา ปฐมพรพงศ์ อนุบาลนครนายก 
22 10318 ด.ญ.กฤตญาดา บุตรดีภักดิ์ โชคชัย 
23 10204 ด.ญ.ธมนวรรณ หุดากร อนุบาลนครนายก 
24 10419 ด.ญ.พัทธ์ธีรา เจียมศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
25 10107 ด.ช.ณัฐวุฒิ เครือพันธุ์ อนุบาลนครนายก 
26 10214 ด.ช.อชิรวิชญ์ บูรณศรี อนุบาลนครนายก 
27 10311 ด.ช.อภินันท์ ดอนอินทรัพย ์ มาลาสวรรค์พิทยา 
28 10321 ด.ช.จตุพงษ์ แช่มเมืองปัก อนุบาลนครนายก 
29 10112 ด.ช.อชิตพล วงศ์สุวรรณ อนุบาลนครนายก 
30 10324 ด.ช.เหมันต์ อิ่มพงษ ์ กล่ันวิทยา 

 



 
 

 
 

รายชื่อส ารอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส ารองล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1 10124 ด.ญ.ศุภมาส มีมั่งค่ัง 
2 10304 ด.ช.กตัญญู วารวิจิตร 
3 10305 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ขจร 
4 10116 ด.ญ.อัจฉรา ฉวีวรรณ 
5 10206 ด.ช.ศุภกร นุชธิสาร 

 
หมายเหตุ หากมีการสละสิทธ์ิจะเรียกส ารองตามล าดับ 

 


