ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีการศึกษา 2565
ตามที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่านักเรียนที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้นักเรียน
ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนและผู้ปกครองประชุม รายงานตัว มอบตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา
09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ผู้ไม่มารายงานและมอบตัวตามกาหนดวันและเวลา
ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ผู้ปกครองชาระเงินระดมทรัพยากร (ภายในเวลา 23.00 น ของ วันมอบตัว)
1.2 นักเรียนลงชื่อรายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัว
1.3 จองเสื้อ กางเกง พร้อมชาระเงิน
1.4 เอกสารที่ต้องนามาในวันมอบตัว คือ ใบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา ใบมอบตัว หนังสือ
มอบตัวเป็นศิษย์ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการดาเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติและดาเนินการให้
เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาที่โรงเรียนกาหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลา
ข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใดจะถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ โดยผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นสามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดต่ า งๆได้ ที่ เวบไซต์
www.nakorn.ac.th หรือสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 037-314667 , 089-9194322 ในวัน
และเวลาราชการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายพงษ์มิตร สิทธินอก)
ผู้อานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รายชื่อแนบท้าย ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
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เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ
30205
30209
30204
30108
30104
30117
30114
30101
30214
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ด.ช.
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นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
ด.ช.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
ด.ช.

ชื่อ - นามสกุล
ภัคจิรา
เเสงภู่วงษ์
พิชญธิดา
แท่นทิพย์
ปุณณภา
อินทชิต
วชิรญาณ์
หมั่นตลุง
ธวัลรัตน์
สุขทวี
อสมาภรณ์
สิทธิ์สิริโสภา
ชุติมา
คงสืบชาติ
ณัฐริกา
วัฒนสมบัติ
ณปภากร
ติดตาสี
เขมิสรา
บุญมานะ
จิรัชญา
แสงวัง
ดลรญา
โพธิ์วงษ์
ศุภฤกษ์
ลีรพงษ์กุล
พัชราวดี
จิตรเสงี่ยม
ธมลวรรณ
คนมั่น
ภากร
ฉายสุริยะ
สุรเกียรติ
สุขโชติ
จิราวรรณ
สีเขียว
ภูธเรศ
พ่วงเรือ
กฤตติกา
สุวรรณภพ
ปลายตะวัน สุขะ
อชิรญา
สังข์สุวรรณ
นภัสกร
บุญครอง
ปุณณภา
อิงคสกุลโรจน์
ธนบดี
ชัยบุรินทร์
พัชราภรณ์
ยงยุทธ
วรรณชนก
ใจสุจริต
วีรภัทร
มณีวงศ์วีระ
กฤษณพล
แสงไชยราช
สุรนนท์
สุขโชติ

รายชื่อสารอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2564
สารองลาดับที่
1
2
3

เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ
30212
30111
30207

หมายเหตุ

ชื่อ - นามสกุล
ด.ญ. ฐิติรัตน์
อานามวัฒน์
น.ส. เนตรชนก
สีดาจันทร์
น.ส. ชาลิสา
เรืองเขียน

หากมีการสละสิทธิ์จะเรียกสารองตามลาดับ

แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูเ้ ข้าสอบ
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2565
ห้องเรียนพิเศษ
วันที่ ............... มีนาคม พ.ศ.2565
ข้าพเจ้า (ด.ช./นาย/ด.ญ./นางสาว)..........................................................เลขประจาตัวประชาชน......................................
ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาเครื่องหมายในช่อง
เมื่อวันที่
..............................................พ.ศ. 2565 เวลา..................น.
โดยวิธี
ชุดตรวจ ATK
ตรวจแบบ RT-PCR
อื่น ๆ โปรดระบุ ..........................................
สถานที่ตรวจ
ตรวจด้วยตนเอง
สถานพยาบาล (โปรดระบุ) .................................
ผลการตรวจ
ไม่พบเชื้อ
พบเชื้อ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานประกอบการยืนยัน

ลงชื่อผู้เข้าสอบ.......................................................
(............................................................)
โรงเรียน...................................................................

ลงชื่อผู้ปกครอง..........................................................
(...........................................................)
ผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น
บิดา
มารดา
อื่น ๆ โปรดระบุ ..............

ใบมอบตัวนักเรียน ของ………………………..……………………….. นักเรียนชั้น ม. ...… ห้อง…..… เลขประจาตัว………..…….
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
วันที่ .….. เดือน ……......………..…. พ.ศ. …….....….……
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง) ……………………….....…………………............……....……..อาชีพ………………………….……………..
รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี………….…..……. บาท ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่……….…... หมู่ที่……………………ตาบล…….….…………..…..
อาเภอ……………………..…...…………. จังหวัด…………………..….………………….. โทรศัพท์………………………………….……….……………
ขอทาใบมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อนายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ด้วย ด.ช. / ด.ญ./ นาย/ น.ส. ………………………………………....………. เกิดวันที่ ……...… เดือน…….………พ.ศ………....
เลขประจาตัวประชาชน.......................................................... ศาสนา……….……… สถานที่เกิด ตาบล………………...………….….
อาเภอ……………………..….….…………..… จังหวัด………….….…….…………... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า คือเป็น………………………………..
มีโรคประจาตัว ( ถ้ามี ) คือ…………………...……………..…………สถานศึกษาเดิมโรงเรียน………………..…….……….…………………….
แล้วลาออกเพราะ  จบชั้น ป.6  จบชั้น ม.3  ย้ายตามบิดา / มารดา  อืน่ ๆ ……...…………………………..……
ชื่อ–สกุล บิดา ………………………………………..…………… อาชีพ…………….……………..รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน …..….….…… บาท
ชื่อ–สกุล มารดา……………………………….…………….……อาชีพ…………………………….รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน……………..… บาท
บัดนี้ ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส……………….…………….…………………… อาศัยอยู่บ้านเลขที่……………………หมู่ที่ …..……
ตาบล……….……..………..….. อาเภอ……………………..…..………. จังหวัด…………...…..………….….โทรศัพท์……………………………….
ขอสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าดังกล่าวหมั่น
ศึกษาเล่าเรียนและให้ประพฤติตนให้เรียบร้อย ตามข้อบังคับและระเบียบวินัยของโรงเรียนทุกประการ ทั้งจะเป็นผู้
อุปถัมภ์ด้านค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนี้
หาก ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส. ………………………………………...……………………..…………..…………. หนีเรียนในเวลา
เรียนหรือเวลาที่โรงเรียนเปิดทาการสอน และไปกระทาความผิดไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา หรือไปได้รับอุบัติเหตุ หรือ
อันตรายใดๆ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเอาความแก่ทางโรงเรียนแต่ประการใด

ข้าพเจ้าขอมอบ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. …………………………….....………….………….…………… ให้เข้าเป็นนักเรียน
เล่าเรียนในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)…………………….……………….……….………ผู้ปกครอง
(..…………………….…..…..…………………………..……)
หมายเหตุ ผูป้ กครองคือ บิดา มารดา หรือผู้อปุ การะนักเรียนซึ่งจะต้องเป็นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
ถ้าเป็นบุคคลอื่น โรงเรียนจะไม่รับมอบตัว

หนังสือมอบตัวเป็นศิษย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
วันที่............. เดือน ...................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า................................................ นามสกุล ..................................... อยู่บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ .............
ตาบล ................................. อาเภอ .................................. จังหวัด .............................. อาชีพ......................................
สถานที่ทางาน .................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................................
โทรศัพท์มือถือ ............................................................... โทรศัพท์ที่ทางาน .................................................................
ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ชื่อ ...................................................... นามสกุล ............................................
ปัจจุบันเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............./ .............. ซึ่งเป็น  บุตร  หลาน  อื่นๆ ระบุ.....................................
โดยอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอมอบตัวนักเรียนดังกล่าวให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยข้าพเจ้าจะ
หมั่นอบรม สั่งสอนนักเรียน ให้ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และ
หากปรากฏว่านักเรียนไม่ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของโรงเรียน สร้างความเสื่อ มเสีย
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน กระทาตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน หรือไม่ดาเนินการแก้ไขผลการเรียนที่เป็น ๐, ร,
มส ตามที่โรงเรียนประกาศให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นๆ ข้าพเจ้ายินดีที่จะขอย้ายนักเรียนในความปกครองของ
ข้าพเจ้าไปเรียนสถานศึกษาอื่น โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นกับทางโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ลงชื่อ .................................................. ผู้ปกครอง/ผู้มอบ
(.................................................)
ลงชื่อ ................................................. ผู้รับมอบ
(นายพงษ์มิตร สิทธินอก)
ผู้อานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ลงชื่อ ............................................... พยาน
(นายจิรศักดิ์ สมจิตต์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

ที่ ศธ 04316.20/ว84

4 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและจ่ายเงินโครงการระดมทรัพยากร (เงินบารุงการศึกษา)
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ด้วยในปีการศึกษา 2565 รัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลมีมติให้ช่วยเหลือ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ นั้น
ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจาเป็น โดยโรงเรียนจัดการศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ดังนี้
โครงการระดมทรัพยากร (เงินบารุงการศึกษา)
ปีการศึกษา 2565
ที่
1
2
3
4
5

7
8
ที่
1
2
ที่
1
2
3

รายการที่จัดเก็บ
ค่าสอนคอมพิวเตอร์
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา
ค่าไฟฟ้าสาหรับห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
3. ค่าชดเชยผู้ป่วยนอก (ค่าเดินทาง) ต่อครั้ง 300 บาท
3.1 กรณีเดินทางรักษาที่อนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ไม่ได้รักษาโดยแพทย์ ต่อครั้ง 100 บาท
4. ค่าชดเชยผู้ป่วย (ค่าเฝ้าไข้) นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด
100 คืน/ปี คืนละ 500 บาท
5. นักเรียนไม่ต้องทาประกันเพิ่มกรณีทากิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน
ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน เฉพาะ ม.1, ม.4
ค่าคู่มือนักเรียน
เฉพาะ ม.1. ม.4
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3-4-5-6
ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3
รายการที่จัดเก็บ
ห้องเรียน วิทย์-คณิต Intensive English Program (IEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ห้องเรียน อังกฤษ-จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6
ห้องเรียน อังกฤษ-สังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6

ภาคเรียนที่ 1
600
600
650
750
190

ภาคเรียนที่ 2
600
600
650
750
-

200
50
ภาคเรียนที่ 1
7,500

ภาคเรียนที่ 2
7,500

22,500
ภาคเรียนที่ 1
8,000

22,500
ภาคเรียนที่ 2
8,000

1,000
1,000

1,000
1,000

รายละเอียดการชาระเงินบารุงการศึกษา
ระดับ ม.1
ม.1/1
ม.1/2-1/10
ม.1/11 (พิเศษ EP)
ม.1/12 (พิเศษวิทย์ฯ)

จานวนเงิน
3,040
2,290
24,190
9,790

ระดับ ม.4
ม.4/1-4/3 (วิทย์-คณิต)
ม.4/4
(วิทย์-คณิต)
ม.4/5
(วิทย์-คณิต IEP)
ม.4/6
(อังกฤษ-คณิต)
ม.4/7-4/9 (อังกฤษ-คณิต)
ม.4/10 (อังกฤษ-จีน)
ม.4/11 (อังกฤษ-สังคม)
ม.4/12 (พิเศษวิทย์ฯ)

จานวนเงิน
3,040
2,290
10,440
3,040
2,290
4,040
4,040
9,790

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินบารุงการศึกษา และนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา หรือชาระเงินผ่านระบบ Krungthai NEXT (จ่ายบิล 81855) ภายในเวลา 23.00 น ของวันมอบตัว (มิฉะนั้นถือว่าสละ
สิทธิ์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์มิตร สิทธินอก)
ผู้อานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
โทร. 037-321-511

ใบแจ้ งการชาระเงินบารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน)
ภาคเรียนที่.........1………….
ปี การศึกษา ......2565...........

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
Product Code : 81855
ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน .............................................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน/บัตรประชาชน (Ref.1)
ชั้น/ห้อง (Ref.2) : ………………………………
ระดับ ม.1

จานวนเงิน

จานวนเงิน

ระดับ ม.4

ม.1/1

3,040

ม.4/1-4/3 (วิทย์-คณิต)

3,040

ม.1/2 - 1/10

2,290

ม.4/4

(วิทย์-คณิต)

2,290

ม.1/11 (พิเศษ EP)

24,190

ม.4/5

(วิทย์-คณิต IEP)

10,440

ม.1/12 (พิเศษวิทย์ฯ)

9,790

ม.4/6

(อังกฤษ-คณิต)

3,040

ม.4/7-4/9 (อังกฤษ-คณิต)

2,290

ม.4/10

(อังกฤษ-จีน)

4,040

ม.4/11

(อังกฤษ-สังคม)

4,040

ม.4/12

(พิเศษวิทย์ฯ)

9,790

เงินสด (ตัวอักษร)

รวม

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่ าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนา ไปชาระเงินได้ ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 0-2111-1111
- หากเกินกาหนดวันรับชาระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่อที่งานทะเบียนของโรงเรียน

สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร
ผูร้ ับเงิน...............................................
วันที่...................................................
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)



ใบแจ้ งการชาระเงินบารุงการศึกษา
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
ภาคเรียนที่ ……1………..
ปี การศึกษา ......2565.............

ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน .....................................................................................

Product Code : 81855 เลขประจาตัวนักเรี ยน/บัตรประชาชน (Ref.1) :

ชั้น/ห้อง (Ref.2) : ………………………………
เงินสด (ตัวอักษร)

.....................................................................บาทถ้ วน

เงินสด (ตัวเลข)

สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

