
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

                                             

  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม ผ่านระบบการรับนักเรียนออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงประกาศรายรายช่ือนักเรียน   

ท่ีมีคุณสมบัติครบ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ 

ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ก าหนดการสอบคัดเลือก 

     ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน วันท่ี 6 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โดย        

ผู้มีสิทธิ์สอบต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพราระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสนามสอบ ในเวลา 07.30 น. ณ  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และ

เข้าสอบคัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันที ่ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ 

6 มีนาคม 2565 

08.30 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ อาคารนาครส่ า 1. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 
2. ดินสอด า 2B กบเหลา    

   3. ยางลบดินสอ 
10.30 – 12.00 น. วิทยาศาสตร์ อาคารนาครส่ า  4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 

   5. บัตรท่ีมีรูปและหน่วย งาน
ราชการเป็นผู้ออกให้ 

 

   



  2. หลักฐานการสมัคร ท่ีต้องน ามายื่นในวันสอบ วันท่ี 6 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 

    2.1 ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ (หากพิมพ์ออกมาแล้วรูปถ่ายไม่มี 

หรือไม่ชัด ให้ติดรูปใหม่) 

    2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรอง ท่ีแสดงผลการเรียนเฉล่ียรวมใน    

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระ   

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป     

ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ (หากไม่น ามาจะไม่ประกาศผลสอบ) 

 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  

 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 

หากไมม่ีส าเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือ มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียนแทน 

 3. ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรอกแบบแสดงผลการหาเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบตามแบบท่ีแนบ และน าส่งกับกรรมการคุมสอบในวันสอบ  
  4. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการ

แข่งขันสูงและผู้ปกครองสนใจน านักเรียนมาสมัครเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

จะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์  โดยผู้ปกครองและนักเรียน

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ท่ี เวบไซด์  www.nakorn.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 037-314667 , 089-9194322 ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   

     ประกาศ ณ วันท่ี  2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

                 (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 
 

 

 



รายชื่อแนบท้าย ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 622 อาคารนาครส่ า เลขที ่10101 - 10121 

เลขที่สอบ ชื่อ- สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10101 ด.ญ.รมณ  เมษไกรสร   
10102 ด.ช.ปาโมกข์  กุเวฬรัตน์   
10103 ด.ญ.รินรดา  เฉลิมศักดิ์   
10104 ด.ช.ธัชสุธีร์  ศรีผา   
10105 ด.ญ.อริสา  ธานินทราวัฒน์    
10106 ด.ญ.พิมพ์นภา  ต้นพุฒ   
10107 ด.ช.พงศกร  โมรา   
10108 ด.ช.ปภาวิน  มดเเสง   
10109 ด.ญ.พรปวีณ์  เนติ   
10110 ด.ญ.ปุณรดา  เกาะโพธิ์   
10111 ด.ญ.นันทัชพร   บุญยะสิทธิ์   
10112 ด.ช.ธรรมภัทร์  เพชรใหม่   
10113 ด.ญ.อรไพลิน  แสงใส   
10114 ด.ญ.อรวรรณ  ยังม ี   
10115 ด.ช.จรรยาวัฒน์  มีกระจ่าง   
10116 ด.ญ.ปาณิสรา  ประกอบพร   
10117 ด.ช.ภูริวัฒน์  แว่นรัมย ์   
10118 ด.ญ.วิรัฐยา  เหล่าชัย   
10119 ด.ญ.เตชินี  ชัยมูล   
10120 ด.ช.พีรณัฐ  สุทธิพงศ์พันธ์   
10121 ด.ช.สิทธิศักดิ์  แก้วสี   

 
 
 
 
 



รายชื่อแนบท้าย ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

ห้องสอบที่ 2 ห้อง 623 อาคารนาครส่ า เลขที่ 10201 – 10221 

เลขที่สอบ ชื่อ- สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10201 ด.ช.พัณณภัทร์  พีระก้องเกียรติ   
10202 ด.ช.นทีเทพ  พรหมบุตร   
10203 ด.ช.วิกรานต์  ศรีมงคล   
10204 ด.ช.พรหมพิริยะ   ประมวลทรัพย์   
10205 ด.ญ.ณพิชยา  ธรรมดิษฐ   
10206 ด.ช.ธีรภัทร  ปล่องทอง   
10207 ด.ช.ปฏิภาณ  ดวงจันทราศิริ   
10208 ด.ญ.สุพิชฌาย์  อรรถเลิศปัญญา   
10209 ด.ญ.รมิดา  พลพันธ์   
10210 ด.ช.กฤษภพ  ตันติมา   
10211 ด.ญ.ปณาฬี  ศิลาอาจ   
10212 ด.ช.ศุภรากร  สิมมา   
10213 ด.ช.ยศภัทร  แดงประดับ   
10214 ด.ญ.พัทธ์ธีรา  หาญชนะ   
10215 ด.ช.ประพัฒน์พงษ์  กองแก้ว   
10216 ด.ญ.ณัจยา  เดชพันธ์   
10217 ด.ช.ปุญญพัฒน์  วรรณ์ประเสริฐ   
10218 ด.ช.พงศภัค   สมพงษ์   
10219 ด.ญ.เพ็ญพิชญา  เหล่าวงศ์โคตร   
10220 ด.ญ.ตรีสุคนธ์   สุวรรณ์   
10221 ด.ช.หฤษฎ์  แจ้งจุล   

 
 
 
 
 



รายชื่อแนบท้าย ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 624 อาคารนาครส่ า เลขที่ 10301 - 10320 

เลขที่สอบ ชื่อ- สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10301 ด.ช.ณฐกร  เหลืองวัฒนพานิช   
10302 ด.ญ.พราวฝัน  สง่ารัตนพิมาน   
10303 ด.ญ.วรรณฤดี  สกุลแพทย์   
10304 ด.ช.ชวิน  สืบนุสนธิ์   
10305 ด.ช.สุวิศิษฎ์    พรหมจรรย์   
10306 ด.ช.นนทกานต์  เหยือกเงิน   
10307 ด.ญ.กนิษฐา  สินไชย   
10308 ด.ญ.เมธาวี  โทแก้ว   
10309 ด.ญ.ภัคภัสชา  นิธิพัศเตชสิทธิ์   
10310 ด.ช.ปัณณวัชร์  จิระราศีพงศ์   
10311 ด.ญ.ชนวรรณ  กล่ินหวล   
10312 ด.ช.กรปภาวิน  ดีล้วน   
10313 ด.ช.ส่่ีกร  ขาวทอง   
10314 ด.ญ.ภาวินี  แซ่เฒ้า   
10315 ด.ญ.ชนาภา  สัมพันธ์รัตนชัย   
10316 ด.ช.ธนวัฒน์  วิลัยโรจน ์   
10317 ด.ญ.สุไรรัตน์  บุญเรือง   
10318 ด.ช.นิตินันทน์  ธนาภรณ์   
10319 ด.ช.ธนภัทร  เอื้อบุญญาวัฒน ์   
10320 ด.ช.ปวริศ  สิทธิไพร   

 
 
 
 
 
 



รายชื่อแนบท้าย ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

ห้องสอบที่ 4 ห้อง 625 อาคารนาครส่ า เลขที่ 10401 - 10420 

เลขที่สอบ ชื่อ- สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10401 ด.ช.โอสธี  อินทร์มูลน้อย   
10402 ด.ญ.ภคพร  เข็มทอง   
10403 ด.ญ.กัลยาณี  เจริญธรรม   
10404 ด.ญ.พัชราภา  พูลสวัสด์ิ   
10405 ด.ญ.คิรากร  ประสงค์ศรี   
10406 ด.ญ.อณัญญา  นุริตมนต์   
10407 ด.ช.วรกฤศ   วัชรโรจน์   
10408 ด.ญ.กันยารัตน์  สุสม   
10409 ด.ช.วุฒิภัทร  เดชะกุล   
10410 ด.ช.ตรัยคุณ  ศีตะปันย์   
10411 ด.ญ.พิมพ์พิศา  ต้ังตระการ   
10412 ด.ญ.ปุญญิสา  พุทธไทย   
10413 ด.ญ.กัลยากร  เบ้าค า   
10414 ด.ช.นนทัช  ไฉยาวาศ   
10415 ด.ญ.ปทิตญา   คนซื่อ   
10416 ด.ญ.พรลภัส  ไพรบึง   
10417 ด.ช.วชิรวิทย์  เเสวงทรัพย์   
10418 ด.ช.ธรรมนูญ  ปาจันทร์   
10419 ด.ช.กิตต์ิธนทัต  จันทร์ไพศรี   
10420 ด.ญ.ธนภรณ์  ค าพันธ์   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบแสดงผลการหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูเ้ข้าสอบ 
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษ 

 
วันที่ ............... มีนาคม  พ.ศ.2565 

 

    ข้าพเจ้า (ด.ช./นาย/ด.ญ./นางสาว)..........................................................เลขประจ าตัวประชาชน...................................... 

ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าเครื่องหมายในช่อง  

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.......................................................          ลงชื่อผู้ปกครอง..........................................................  

             (............................................................)                              (...........................................................) 

   โรงเรียน...................................................................                           ผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น 

                                                                                         บิดา        มารดา        อื่น ๆ โปรดระบุ .............. 

 

 

 

 

 

ห้องสอบที่ ............... เลขที่ ................. 


