
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
                                             

  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการรับนักเรียนออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี  9-13 มีนาคม 2565  นั้น 

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มี
รายช่ือตามประกาศ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
     ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน วันท่ี 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โดยผู้มีสิทธิ์สอบ
ต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ก่อนเข้าสนามสอบ ในเวลา 07.00-07.45 น. เข้าจุดพักคอย ณ โดมอเนกประสงค์ และเข้าสอบคัดเลือก
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันสอบ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ 

27 มีนาคม 2565   

08.30 – 10.30 น. 
คณิตศาสตร์  

ห้องสอบ 
ตามประกาศ 

1. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 
วิทยาศาสตร์ 2. ดินสอด า 2B กบเหลา 

10.35 - 12.00 น. 

ภาษาไทย 3. ยางลบดินสอ 
สังคมศึกษา 4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
ภาษาอังกฤษ 5. บัตรที่มีรูปและหน่วย 

งานราชการเป็นผู้ออกให้ 

  หมายเหตุ  : บัตรที่มีรูปและหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น บัตรนักเรียน บัตรประจ าตัวประชาชน 
         : โรงเรียนตรวจกระดาษค าตอบโดยใช้เครื่องตรวจ นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสอบให้ครบ 
         : นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสอบ 

  2. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด ท่ีต้องน ามาในวันสอบ (วันท่ี 27 มีนาคม 2565) ประกอบด้วย 
     2.1 ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ (หากพิมพ์ออกมาแล้วรูปถ่ายไม่มี หรือรูปไม่ชัด 

ให้ติดรูปใหม่ รูปถ่ายใช้รูปชุดนักเรียน) 
     2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองการศึกษา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนา

ถูกต้อง 1 ชุด  
     2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
     2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มีส าเนา

ทะเบียนบ้านบิดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา แทน 
     2.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มีส าเนา

ทะเบียน มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของมารดา แทน 



 
 

 
 

  3. กรณีท่ีนักเรียนเป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง หรือ ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มแบบคัดกรองผู้สัมผัสเส่ียงสูงหรือผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามล้ิงค์ท่ีแนบ เพื่อประสาน
เรื่องการสอบ  
  4. ผู้เข้าสอบทุกคน ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสอบ ไม่เกิน 48 ช่ัวโมง 
และกรอกแบบแสดงผลการหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบ ตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศ และ
น าส่งกับกรรมการคุมสอบในวันสอบ  
  5. ผู้ปกครองรับ – ส่งนักเรียน หน้าประตูสุวรรณศร หรือหน้าประตูหลักเมืองเท่านั้น (กรุณา       
นัดหมายการรับนักเรียนหลังสอบเสร็จ) 
  6. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค   
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง
และผู้ปกครองสนใจน านักเรียนมาสมัครเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องถือปฏิบัติ
และด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์   โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามรายละเอียด
ต่างๆได้ท่ี เวบไซต์  www.nakorn.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีกลุ่มบริหารวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 037-314667 , 
089-9194322 ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี  20 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 

                           (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  20 มีนาคม 2565 

ห้องสอบที ่ 1  ห้อง 331      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ 
1 30101 น.ส.ฐิติวัลค์ุ ตราจินดา   
2 30102 ด.ช.พงศภัค คงพรหม   
3 30103 ด.ช.วชิรวิชญ์ วงษ์รุ่ง   
4 30104 ด.ญ.เพ็ญพิมล กรณิศวงศ์   
5 30105 นายฑีรยุท ปัญญาทิพย์   
6 30106 ด.ช.พงศ์รพี แสงกล้า   
7 30107 นายอิงครัต ใจยงค์   
8 30108 นายปิยวัฒน ์ อินสุข   
9 30109 น.ส.ชนัญชิดา พรหมพิทยารัตน์   
10 30110 นายกฤติกรณ์ ศิริสุวรรณ   
11 30111 นายดนุพัฒน ์ จันทร์เกษม   
12 30112 นายกุลฐพัทช์ พานทอง   
13 30113 นายวชิรวิทย์ ชารี   
14 30114 นายกฤษณพล แสงไชยราช   
15 30115 น.ส.อมรสิริ อรรถารักษ์   
16 30116 ด.ญ.ปรัชญาพร ธรรมเท่ียง   
17 30117 ด.ญ.กุสุมาลย์  เทพอาภรณ์   
18 30118 นายก้องภพ จิตตบุตร   
19 30119 น.ส.ปพิชญา พรมบุญม ี   
20 30120 น.ส.รัชนีกร โชติกุล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  20 มีนาคม 2565 

ห้องสอบที ่ 2  ห้อง 332      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ 
1 30201 น.ส.ณัฐณิชา ชุมมิน   
2 30202 น.ส.อภิญญา นาคข า   
3 30203 นายคณพศ  สืบจากศรี   
4 30204 ด.ญ.ศลิษา จันทร์เเบน   
5 30205 นายปกรณ์ อินทเศียร   
6 30206 นายวรวัฒน ์ พาที   
7 30207 น.ส.อนัญญา รัมเวทย์   
8 30208 ด.ญ.อินทิรา สุดเทพ   
9 30209 น.ส.ชลธิชา กดมงคล   
10 30210 น.ส.กฤตมา หาญวิสัย   
11 30211 น.ส.ชลธิชา รุ่งนนทิวรรธน ์   
12 30212 น.ส.รัตนาวดี บุญมาก   
13 30213 น.ส.อุบลพรรณ วงษ์วิเชียร   
14 30214 ด.ญ.ปาณิศา นิกา   
15 30215 นายจิราวัฒน ์ อินทร์อ้วน   
16 30216 น.ส.ชาลิสา เรืองเขียน   
17 30217 ด.ญ.อรณิชา  สนสง่า   
18 30218 น.ส.เมธาสินี ไคลสาคลี   
19 30219 น.ส.กฤษณา เฉยดี   
20 30220 น.ส.จารุวรรณ พุ่มอรุณพงค์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  20 มีนาคม 2565 

ห้องสอบที ่ 3  ห้อง 333      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ 
1 30301 น.ส.สาธิตา พรามลอย   
2 30302 ด.ญ.มลทกาจญน์  ขันเงิน   
3 30303 น.ส.นิศราภรณ ์ โชติจินดาทรัพย์   
4 30304 นายภาณุภณ มหัจฉริยวงศ์   
5 30305 น.ส.ทัดติยา มังสี   
6 30306 ด.ญ.อริสา คลองสามสิบ   
7 30307 น.ส.พัชราพร เย็นจิตต์   
8 30308 นายธนธรณ์ วงสายันต์   
9 30309 ด.ญ.พิจิตรา ภุมมาลี   
10 30310 น.ส.เภริน ศิริโภคาพันธุ์   
11 30311 น.ส.ศิรินทร์ ทองดี   
12 30312 ด.ญ.สิริรัฏฐ์ เสนีวงค์   
13 30313 ด.ญ.ปาลิตา สันติชาติวงศธร   
14 30314 ด.ช.ปุณณวิช พลูหวัง   
15 30315 ด.ช.อิทธิฤทธิ์  บ ารุงสุข   
16 30316 ด.ช.อดิศักดิ์ สืบจากสี   
17 30317 น.ส.จิราภรณ์ พรหมศร   
18 30318 นายกิตติพัฒน ์ ทองดีนอก   
19 30319 น.ส.แพรวา รัมเวทย์   
20 30320 น.ส.ปฏิญญา ท้วมล้ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  20 มีนาคม 2565 

ห้องสอบที ่ 4  ห้อง 334      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ 
1 30401 น.ส.อภิญญา แย้มดวง   
2 30402 น.ส.ภัชณรัญ ศรีสวย   
3 30403 น.ส.ปารณีย์ ค าจ าปา   
4 30404 น.ส.ณัฏฐ์กฤตา แสงนาค   
5 30405 น.ส.รุจรดา โคตุเคน   
6 30406 น.ส.สวภัทร ไชยทองรัตน ์   
7 30407 ด.ช.น้ าเพชร จิตร์เสงี่ยม   
8 30408 นายภาคภูมิ ลายลักษณ์   
9 30409 น.ส.เบญญาภา  ประดับสี   
10 30410 น.ส.ศิริกัญญา สืบจากศรี   
11 30411 ด.ญ.มาริษา รอดกร   
12 30412 น.ส.ฐิติมา เกล้ียงดา   
13 30413 น.ส.เมธาวี บุญเกต ุ   
14 30414 ด.ญ.ลลิตา กล่ินหอม   
15 30415 ด.ช.ศุภวิชญ์ ทองบุบผา   
16 30416 นายธนพัฒน ์ วาดเขียน   
17 30417 น.ส.มัสติกา บุตรนนท์   
18 30418 นายวิพล จักร์ปล้อง   
19 30419 นายสุธากร เกิดศิริ   
20 30420 ด.ญ.สาวิตรี  รอดทองดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  20 มีนาคม 2565 

ห้องสอบที ่ 5  ห้อง 335      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ 
1 30501 นายสุระศักดิ์ แก้วกนก   
2 30502 นายสิรภัทร ชุมศิริ   
3 30503 นายณัฐดนัย ผ่องสมบัติ   
4 30504 น.ส.นิชธาวัลย์ ปัญญาศิริ   
5 30505 น.ส.รุ้งกานต์ นพป้อง   
6 30506 ด.ญ.รัชชานันท์  วิจิตรโท   
7 30507 น.ส.อลินลดา  เสือสวัสด์ิ   
8 30508 ด.ญ.กนกพร ไชยเกรินทร์   
9 30509 น.ส.ฉัตรวดี เรืองอุไร   
10 30510 ด.ช.อภิเศรษฐ มาลาพล   
11 30511 ด.ญ.อพัศรา จินดาพงษ์   
12 30512 น.ส.ศิรารักษ์ ทับสมิงครา   
13 30513 น.ส.พัฒน์ชภร ศรีตรีเวช   
14 30514 น.ส.ภัคจิรา เนื่องลออ   
15 30515 น.ส.ฟาติมา ยินดียม   
16 30516 นายศุภากร พวงสุข   
17 30517 นายนวพล คูณโห   
18 30518 นายนพรัตน ์ เกล้ียงดา   
19 30519 นายเตชินท์ กล่ินเกษร   
20 30520 น.ส.สุธิดา พีพันธุ ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันที่  20 มีนาคม 2565 

ห้องสอบที ่ 6  ห้อง 345      อาคารสักทอง 

     ท่ี เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ 
1 30601 ด.ช.พิชญพงษ์ พละศูนย์   
2 30602 นายป้องปฐพี ข าเจริญ   
3 30603 น.ส.ชลิตา สัชชานนท์   
4 30604 น.ส.ณัฐฐิญา กาฬ   
5 30605 นายศุภฤทธิ์ อั้งเจริญ   
6 30606 น.ส.จิรัชญา พรมเลิศ   
7 30607 น.ส.วรกานต์ ปรีเปรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
แบบแสดงผลการหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูเ้ข้าสอบ 

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

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

    ข้าพเจ้า (ด.ช./นาย/ด.ญ./นางสาว)..........................................................เลขประจ าตัวประชาชน...................................... 
 
ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าเครื่องหมาย     ในช่อง  
 
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 ...................... 


