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ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศกึษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

                                         

 ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการสอบคัดเลือกนั้น  โรงเรียนขอประกาศให้ทราบว่า นักเรียน
ท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกท่ีโรงเรียนก าหนดตามท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี ้

1. นักเรียนมารายงานตัว วันท่ี 31 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. หอประชุมศรีนคร  
  2. ขั้นตอนการรายงานตัว ดังนี้   
   1) นักเรียนต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมศรีนคร ตามวัน และเวลาท่ีระบุ 
   2) นักเรียนลงช่ือรายงานตัว (จดล าดับท่ีในประกาศผลการสอบคัดเลือก และเตรียมปากกา
มาด้วย) 
   3) รับเอกสารแจ้งรายละเอียดต่างๆ 
   4) ซื้อเส้ือผ้าและกระเป๋า จ านวน 800 บาท 
   5) เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
หมายเหตุ  นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า  สละสิทธิ ์  
  3. มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง วันท่ี 3 เมษายน  2565   
     โรงเรียนจะประกาศห้องเรียน เวลา สถานท่ี รายละเอียดในการมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง   
ในวันท่ี 2 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.nakorn.ac.th  หากไม่มามอบตัว ถือว่า  สละสิทธิ์   

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
                                                                   
      
      (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน 26 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1  30315 ด.ช. อิทธิฤทธิ์ บ ารุงสุข  
2  30215 นาย จิราวัฒน ์ อินทร์อ้วน  
3  30115 น.ส. อมรสิริ อรรถารักษ์  
4  30204 ด.ญ. ศลิษา จันทร์เเบน  
5  30311 น.ส. ศิรินทร์ ทองดี  
6  30114 นาย กฤษณพล แสงไชยราช  
7  30219 น.ส. กฤษณา เฉยดี  
8  30309 ด.ญ. พิจิตรา ภุมมาลี  
9  30310 น.ส. เภริน ศิริโภคาพันธุ์  
10  30220 น.ส. จารุวรรณ พุ่มอรุณพงค์  
11  30120 น.ส. รัชนีกร โชติกุล  
12  30202 น.ส. อภิญญา นาคข า  
13  30203 นาย คณพศ สืบจากศรี  
14  30116 ด.ญ. ปรัชญาพร ธรรมเท่ียง  
15  30212 น.ส. รัตนาวดี บุญมาก  
16  30211 น.ส. ชลธิชา รุ่งนนทิวรรธน ์  
17  30117 ด.ญ. กุสุมาลย์ เทพอาภรณ์  
18  30303 น.ส. นิศราภรณ์ โชติจินดาทรัพย์  
19  30201 น.ส. ณัฐณิชา ชุมมิน  
20  30118 นาย ก้องภพ จิตตบุตร  
21  30302 ด.ญ. มลทกาจญน์ ขันเงิน  
22  30210 น.ส. กฤตมา หาญวิสัย  
23  30301 น.ส. สาธิตา พรามลอย  
24  30208 ด.ญ. อินทิรา สุดเทพ  
25  30209 น.ส. ชลธิชา กดมงคล  
26  30306 ด.ญ. อริสา คลองสามสิบ  
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รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP)   จ านวน 8 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1  30111 นาย ดนุพัฒน ์ จันทร์เกษม  
2  30113 นาย วชิรวิทย ์ ชารี  
3  30106 ด.ช. พงศ์รพ ี แสงกล้า  
4  30102 ด.ช. พงศภัค คงพรหม  
5  30107 นาย อิงครัต ใจยงค์  
6  30103 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงษ์รุ่ง  
7  30112 นาย กุลฐพัทช์ พานทอง  
8  30105 นาย ฑีรยุท ปัญญาทิพย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์     จ านวน 41  คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1  30411 ด.ญ. มาริษา รอดกร  
2  30417 น.ส. มัสติกา บุตรนนท์  
3  30405 น.ส. รุจรดา โคตุเคน  
4  30413 น.ส. เมธาวี บุญเกต ุ  
5  30406 น.ส. สวภัทร ไชยทองรัตน ์  
6  30408 นาย ภาคภูมิ ลายลักษณ์  
7  30402 น.ส. ภัชณรัญ ศรีสวย  
8  30320 น.ส. ปฏิญญา ท้วมล้ี  
9  30404 น.ส. ณัฏฐ์กฤตา แสงนาค  
10  30420 ด.ญ. สาวิตรี รอดทองดี  
11  30407 ด.ช. น้ าเพชร จิตร์เสงี่ยม  
12  30416 นาย ธนพัฒน ์ วาดเขียน  
13  30501 นาย สุระศักดิ์ แก้วกนก  
14  30409 น.ส. เบญญาภา ประดับสี  
15  30503 นาย ณัฐดนัย ผ่องสมบัติ  
16  30414 ด.ญ. ลลิตา กล่ินหอม  
17  30412 น.ส. ฐิติมา เกล้ียงดา  
18  30410 น.ส. ศิริกัญญา สืบจากศรี  
19  30415 ด.ช. ศุภวิชญ ์ ทองบุบผา  
20  30401 น.ส. อภิญญา แย้มดวง  
21  30318 นาย กิตติพัฒน ์ ทองดีนอก  
22 30419 นาย สุธากร เกิดศิริ  
23 30319 น.ส. แพรวา รัมเวทย์  
24 30403 น.ส. ปารณีย์ ค าจ าปา  
25 30508 ด.ญ. กนกพร ไชยเกรินทร์  
26 30515 น.ส. ฟาติมา ยินดียม  
27 30506 ด.ญ. รัชชานันท์ วิจิตรโท  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
28 30507 น.ส. อลินลดา เสือสวัสด์ิ  
29 30513 น.ส. พัฒน์ชภร ศรีตรีเวช  
30 30511 ด.ญ. อพัศรา จินดาพงษ์  
31 30514 น.ส. ภัคจิรา เนื่องลออ  
32 30213 น.ส. อุบลพรรณ วงษ์วิเชียร  
33 30218 น.ส. เมธาสินี ไคลสาคลี  
34 30305 น.ส. ทัดติยา มังสี  
35 30217 ด.ญ. อรณิชา สนสง่า  
36 30207 น.ส. อนัญญา รัมเวทย์  
37 30316 ด.ช. อดิศักดิ์ สืบจากสี  
38 30304 นาย ภาณุภณ มหัจฉริยวงศ์  
39 30308 นาย ธนธรณ์ วงสายันต์  
40 30119 น.ส. ปพิชญา พรมบุญม ี  
41 30313 ด.ญ. ปาลิตา สันติชาติวงศธร  
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รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ปกีารศึกษา 2565   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน    จ านวน  5  คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1  30512 น.ส. ศิรารักษ์ ทับสมิงครา  
2  30516 นาย ศุภากร พวงสุข  
3  30505 น.ส. รุ้งกานต์ นพป้อง  
4  30510 ด.ช. อภิเศรษฐ มาลาพล  
5  30504 น.ส. นิชธาวัลย์ ปัญญาศิริ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา    จ านวน 11 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1  30607 น.ส. วรกานต์ ปรีเปรม  
2  30606 น.ส. จิรัชญา พรมเลิศ  
3  30603 น.ส. ชลิตา สัชชานนท์  
4  30520 น.ส. สุธิดา พีพันธุ ์  
5  30601 ด.ช. พิชญพงษ ์ พละศูนย์  
6  30604 น.ส. ณัฐฐิญา กาฬภักดี  
7  30518 นาย นพรัตน ์ เกล้ียงดา  
8  30517 นาย นวพล คูณโห  
9  30602 นาย ป้องปฐพี ข าเจริญ  
10  30519 นาย เตชินท์ กล่ินเกษร  
11  30605 นาย ศุภฤทธิ์ อั้งเจริญ  
 
 
 
 


