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ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  

ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น  โรงเรียนขอประกาศให้ทราบว่า นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามท้าย
ประกาศนี้ เป็นผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอให้ผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนครนายก
วิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ตามท้ายประกาศนี้ จะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการมอบตัว ให้เป็นไปตามรายละเอียด
และระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่า
สละสิทธิ์ โดยใหป้ฏิบัติดังนี้ 

1. ดูประกาศห้องเรียน ท้ายประกาศนี้ 
2. น าใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา ช าระยอดเงินตามห้องเรียนของตนเอง ผ่านธนาคาร 

กรุงไทย ภายในวันท่ี 4 เมษายน 2565 (จ านวนเงิน และใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา ท้ายประกาศ หากไม่
สามารถพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษาได้ ให้ติดต่อขอรับได้ท่ีโรงเรียนในวันมอบตัว)  

 3. เอกสารท่ีต้องน ามาในวันมอบตัว ดังนี้ 
 3.1 ใบมอบตัว 2  ใบ (หากไม่สามารถพิมพ์ใบมอบตัวได้ ติดต่อขอรับได้ท่ีโรงเรียนในวันมอบตัว) 

 3.2 หลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
ท้ังตัวจริง และถ่ายเอกสาร รับรองส าเนา 1 ชุด ไม่มีหลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ปพ.1) ไม่รับมอบตัว 
 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
 3.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  หากไม่มี
ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา 
แทน 

 4. ขั้นตอนรายงานตัวและการมอบตัว วันท่ี 3 เมษายน 2565   
      4.1 ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย และมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตาม
มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์เวลา 
08.15-09.00 น.(นักเรียน กับผู้ปกครอง 1 คน) 
      4.2 คณะผู้ริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคมพบผู้ปกครองและนักเรียน 
      4.3 ผู้ปกครองลงช่ือมอบตัว (ตามห้องเรียน) และส่งเอกสาร 
      4.4 พบครูท่ีปรึกษา 

อนึ่ง  นักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามขั้นตอนในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า  สละสิทธิ์ 
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 หมายเหตุ  เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์โรงเรียน  www.nakorn.ac.th และเพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี  2 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

                            

      (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.4/1  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 32988 นาย ชนาธิป วสยางกูร     
2 32989 นาย ธนธฤต ตาดี     
3 32990 นาย ปฐมฉัตร พันธมาศ     
4 32991 นาย พิชญะ โคมลอย     
5 32994 นาย ภูสิทธิ์ รุ่งเรือง     
6 32996 นาย วศิษฏ์พล กัดตา     
7 32997 นาย ศิริวุฒิ ซิมพัฒนานนท์     
8 32999 นาย อภินัทธ์ แสงศศิธร     
9 33001 น.ส. กฤติกา มาศิริ     
10 33002 น.ส. กัญฐิรัตน ์ เลิศปรีชา     
11 33003 น.ส. กุลนันทน์ คงกล่อม     
12 33004 น.ส. จารุพิชญา ทารีมุกข์     
13 33006 น.ส. จิรภัทร ประเทืองศิลป์     
14 33007 น.ส. ชนิดาภา วิศวามิตร     
15 33012 น.ส. ธนิดา นิจ าปา     
16 33013 น.ส. ธัญชนก ปาจันทร์     
17 33015 น.ส. พชรพรรณ กลยนี     
18 33016 น.ส. พิชญ์สินี จอมค าสี     
19 33019 น.ส. ภชนล เผ่าวณิชย์     
20 33020 น.ส. มัญฑิตา ห่อค า     
21 33023 น.ส. วิรดา แซ่จ่ัน     
22 33026 น.ส. สุกฤตา แสนปัญญา     
23 33027 น.ส. อภิรดา ภูมิผิว     
24 33036 นาย พรหมพิริยะ เย็นที     
25 33043 นาย อรรถพร กลมกล่อม     
26 33050 น.ส. ธมลวรรณ ทองเท่ียง     
27 33052 น.ส. นุตาวรรณ โยงรัมย ์     
28 33058 น.ส. ภชชมน วังอุดม     
29 33060 น.ส. รุ่งนภา สุขทวี     
30 33435 นาย กันติทัต กันบัวลา     
31 33439 นาย ธนกร เข็มเพชร     
32 33444 นาย สิทธินนท์ สุขสมทิพย์     
33 33448 น.ส. จรรยพร พาณิชย์เอก

ไพบูลย์ 
    

34 33449 น.ส. จิณณพัต บุญส าเร็จ     
35 33451 น.ส. ณัฐธิดา ศรีเกษม     
36 33458 น.ส. พิชญธิดา แท่นทิพย์     
37 33459 น.ส. วชิรญาณ์ หมั่นตลุง     
38 33460 น.ส. วรรณชนก ใจสุจริต     
39 33463 น.ส. สุภัสสรา หอมหวล     
40 33466 น.ส. ไอยดา สอนพ่วง     
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/2   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 32995 นาย วรเมธ วานิชสุขสมบัติ     
2 33009 น.ส. ชโลทร เจริญชาญ     
3 33022 น.ส. วนัญญา ทองใบ     
4 33028 นาย กิจวิพัท อยู่เส็ง     
5 33032 นาย นันทิพัฒน ์ จันนา     
6 33044 น.ส. กชพร ปรีสมัย     
7 33057 น.ส. เพ็ญพิชชา จันทร์ฤาชัย     
8 33059 น.ส. รัตนา รัตนโภคา     
9 33066 น.ส. อธิชา อยู่ศรีเจริญ     
10 33067 น.ส. อัจฉราภรณ์ ตันสิน     
11 33074 นาย ณัฐิวุฒิ บุญมา     
12 33075 นาย ธนบดี เอมอ่อน     
13 33079 นาย พีรวุทธิ์ ถาวรเจริญ     
14 33081 นาย ภัทรพล แสงอินทร์     
15 33087 น.ส. กัลยาณี ไพโรจน ์     
16 33090 น.ส. ณัฐชยา ปรารมภ์     
17 33097 น.ส. ปัทมพร ศรีเมือง     
18 33101 น.ส. พิมพ์รภัทร พลหินกอง     
19 33102 น.ส. ฟ้าใส กะนิโก     
20 33116 นาย ณัฐสภัชน์ อินทร์ค า     
21 33123 นาย รัฐภูมิ นีระพนัธ ์     
22 33126 นาย ศิรวิชญ์ ประสงค์สุข     
23 33127 นาย เศรษฐพงษ์ มานะสมปอง     
24 33130 นาย อรรถพล ทรงจอหอ     
25 33138 น.ส. นฤมล บุตรศรี     
26 33139 น.ส. เบญญาภา บุญเอื้อศิริ     
27 33140 น.ส. ปัณฑารีย์ โชติช่วง     
28 33142 น.ส. พิมพ์ภา วิศิษฏ์เจริญ     
29 33144 น.ส. วันวิภา หน่องพงษ ์     
30 33146 น.ส. สุชานันท์ กองกูล     
31 33158 นาย ธฤษนุ ไปปลอด     
32 33187 น.ส. รัตติกุล แจ้งบุญหล่อ     
33 33241 นาย ธนรัตน ์ มณีนาค     
34 33263 น.ส. บุษยา กาญจนเกตุ     
35 33299 น.ส. กัญญาภัค ฤาชัย     
36 33440 นาย นิติกร เรืองแสงศรี     
37 33442 นาย พัทธนันท์ วงษ์ศิริ     
38 33445 นาย สุภชัย การด าริห์     
39 34136 น.ส. ธัญชนก อิสระเสนารักษ์     
40 34669 นาย วราเมท ธุปพุทรา     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.4/3  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 33010 น.ส. ณัฐกานต์ ช่องาม     
2 33030 นาย คุณานนท์ อิงคยะกุล     
3 33041 นาย สวัสชัย ทองประมูล     
4 33042 นาย อนุสรณ์ เอี่ยมเทียน     
5 33047 น.ส. ชัชฎา จันอุดทา     
6 33072 นาย ณัฐกิตต์ ธารรักประเสริฐ     
7 33073 นาย ณัฐภัทร สินไชย     
8 33085 นาย ศิริวุฒิ สว่างแก้ว     
9 33091 น.ส. ธัญชนก ผดุงกิจ     
10 33092 น.ส. นกชรัตน์ หอมมาก     
11 33094 น.ส. นวินดา สุวานิช     
12 33107 น.ส. อภิษฎา ธูปหอม     
13 33112 นาย กิติพงษ ์ แก้วคูณ     
14 33122 นาย ภัทรดนัย ป้องศรี     
15 33125 นาย เวฤทธิ์ ตุ้มจิตร์     
16 33128 นาย สนันตน์ สาตราภัย     
17 33141 น.ส. พอเพียง แก้วทอง     
18 33150 น.ส. อาภัสรา แสงทวีป     
19 33155 นาย ชิษณุพงศ์ ม่วงกล้ิง     
20 33159 นาย นธพัฒน ์ ตุ่นหนิ้ว     
21 33165 นาย รัชกฤช สวนสอน     
22 33170 นาย อิทธิเมธ แก้วพิลา     
23 33182 น.ส. เบญญาภา ยั่งยืน     
24 33193 น.ส. อิษฎาอร จังพานิช     
25 33198 นาย ธนภัทร จ่ันเพ็ชร     
26 33203 นาย ปาณัสม์ บุญเริ่ม     
27 33207 นาย สุริยะ นุชดี     
28 33213 น.ส. กฤษณา จันทรมนตรี     
29 33215 น.ส. จารุวรรณ พรมมา     
30 33229 น.ส. รังสิมา เกษเจริญคุณ     
31 33230 น.ส. รุ่งรัตน ์ แฟงรัก     
32 33249 นาย ศรัณยู ทัศมาลัย     
33 33252 นาย สรวิชญ์ ฮงพานิชตระกูล     
34 33257 น.ส. เกณิกา นัคเรต     
35 33262 น.ส. เนตร์ชนก คนมั่น     
36 33267 น.ส. พรรณลักษณ์ ทุมมา     
37 33276 น.ส. สุกัญญา วงศ์วิริยะ     
38 33300 น.ส. ขวัญจิรา เดชเกาะเก่า     
39 33352 น.ส. พรพรหม คุ้มครอง     
40 33357 น.ส. ศศิธร พวงจินดา     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.4/4   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 33033 นาย บริพัตร มากสุวรรณ     
2 33068 นาย กฤตพล ค าวิจารณ์     
3 33084 นาย ศักย์ศรณ์ คล้ายคลึง     
4 33153 นาย คณพศ สืบจากศร ี     
5 33154 นาย จิณตรัย โหสิ     
6 33168 นาย อธิป เพ็ชร์รุ่ง     
7 33174 น.ส. กฤตมา หาญวิสัย     
8 33180 น.ส. ธันยชนก สุขทรามร     
9 33181 น.ส. เบญจญาภา เข็มทอง     
10 33185 น.ส. พรวิภา บุญมี     
11 33196 นาย กฤษณพล แสงไชยราช     
12 33205 นาย ภานุพงศ์ แดงโสภา     
13 33208 นาย เสฏฐณัฐ เพราะบุญ     
14 33228 น.ส. พิจิตรา ภุมมาลี     
15 33245 นาย พีรพัฒน ์ ประดิษฐกรศักดิ์     
16 33256 น.ส. กุสุมาลย์ เทพอาภรณ์     
17 33261 น.ส. นภสร เอี่ยมชู     
18 33265 น.ส. ปาณิศา นิกา     
19 33269 น.ส. มลทกาจญน์ ขันเงิน     
20 33346 น.ส. ณัฐณิชา ชุมมิน     
21 33351 น.ส. ผกามาศ สันติเลขวงษ์     
22 33581 นาย พีรเดช ปล่ังสอน     
23 34671 นาย จิราวัฒน ์ อินทร์อ้วน     
24   นาย ก้องภพ จิตตบุตร     
25   น.ส. กฤษณา เฉยดี     
26   น.ส. จารุวรรณ พุ่มอรุณพงค์     
27   น.ส. ชลธิชา รุ่งนนทิวรรธน์     
28   น.ส. ชลธิชา กดมงคล     
29   น.ส. นิศราภรณ์ โชติจินดาทรัพย์     
30   น.ส. ปรัชญาพร ธรรมเท่ียง     
31   น.ส. เภริน ศิริโภคาพันธุ์     
32   น.ส. รัชนีกร โชติกุล     
33   น.ส. รัตนาวดี บุญมาก     
34   น.ส. ศลิษา จันทร์เเบน     
35   น.ส. ศิรินทร์ ทองดี     
36   น.ส. สาธิตา พรามลอย     
37   น.ส. อภิญญา นาคข า     
38   น.ส. อมรสิริ อรรถารักษ์     
39   น.ส. อริสา คลองสามสิบ     
40   น.ส. อินทิรา สุดเทพ     
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/5   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 33000 นาย อิทธิฤทธิ์ บ ารุงสุข     
2 33049 น.ส. ณัชชา คังคายะ     
3 33063 น.ส. ศศินันท์ โพธิ์พัฒน ์     
4 33167 นาย วรวัฒน ์ พาที     
5 33177 น.ส. ชนิกานต์ อ่อนจ้อย     
6 33211 นาย อิงครัต ใจยงค์     
7 33304 น.ส. จิรัชยา จันทร์เมืองปัก     
8 33404 นาย กิตติพัศ วงษ์ดี     
9 33405 นาย เฉลิมชาติ ซิ้มประเสริฐ     
10 33407 นาย ต่อตวัน อมฤตสุทธิ์     
11 33408 นาย ทัชชกร ชาญศิริเมธา     
12 33409 นาย ธณัฐจักร นกพรม     
13 33411 นาย ธีรภัทร ประทุมพล     
14 33413 นาย วีรภัทร ไพวงศ์     
15 33414 นาย ศุภกิตด์ิ ตินตะโมระ     
16 33415 นาย สิทธิชัย เมตตาธรรม     
17 33416 นาย สุทธิภัทร สารการ     
18 33417 นาย อิสระ อิ่มเอิบ     
19 33419 น.ส. จิชญานันท์ ช านาญกิจ     
20 33420 น.ส. โชติกา เตียวสมบูรณ์กิจ     
21 33421 น.ส. ฐิติรัตน์ อานามวัฒน ์     
22 33422 น.ส. ณัฐชกมลธ์ ชูทรัพย์     
23 33423 น.ส. ณัฐชา ศรีเสน     
24 33426 น.ส. ปาลิดา ภิญชวนิชย์     
25 33430 น.ส. มนันญา ธรรมสิริพร     
26 33431 น.ส. ศุภลักษณ์ ณ ร้อยเอ็ด     
27 33432 น.ส. สิรภัทร ทรัพย์เอนก     
28 33446 นาย สุรวัศ รักธรรม     
29 33450 น.ส. ชิสากัญญ์ บุญเผ่ือน     
30 33455 น.ส. เนตรชนก สีดาจันทร์     
31 33456 น.ส. ปวีร์ลดา วุฒินันท์ธนากิจ     
32 33462 น.ส. วิรัลพัชร สุทธากร     
33 34668 นาย น าโชค อินทร์งาม     
34 34670 นาย ปารเมศ แซ่หล่ี     
35   นาย กุลฐพัทช์ พานทอง     
36   นาย ฑีรยุท ปัญญาทิพย์     
37   นาย พงศภัค คงพรหม     
38   นาย พงศ์รพี แสงกล้า     
39   นาย วชิรวิชญ์ วงษ์รุ่ง     
40   นาย วชิรวิทย์ ชาร ี     
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 32993 นาย ภัทธดนัย สาวิสิทธิ์     
2 33024 น.ส. ศิริภัทร เล่าฮ้อ     
3 33029 นาย กิตติพิชญ์ ต้ังบริรักษ ์     
4 33035 นาย พงศกร รุ่งสว่าง     
5 33046 น.ส. กัญญาลักษณ์ พบวงษา     
6 33055 น.ส. พรกมล หัสสา     
7 33061 น.ส. ศลิษา เพิ่มเพียร     
8 33064 น.ส. สุมนรัตน์ แก้วประทุม     
9 33069 นาย เกรียงศักดิ ์ สีสัน     
10 33070 นาย ชาญวิทย์ พรมศร     
11 33078 นาย พรพิพัฒน ์ แสงบรรเจิดกุล     
12 33080 นาย พีระพงษ ์ นาคพันธุ ์     
13 33124 นาย วรภพ วงค์พรหม     
14 33156 นาย ญาณภัทร วรรณะ     
15 33166 นาย รัตนพล สังข์เพ็ชร     
16 33192 น.ส. อสมาภรณ์ แกแล     
17 33199 นาย ธารา อินทรสุนทร     
18 33206 นาย รที ท่ังนาค     
19 33219 น.ส. ฐิติรัตน์ หะมณี     
20 33222 น.ส. ปณิชา สุมลศาสตร์     
21 33235 น.ส. อารีรัตน์ ทุยดอย     
22 33250 นาย ศิรวัฒน ์ วุฒิโตกุล     
23 33273 น.ส. ศศิวิมล เทียมแสง     
24 33275 น.ส. สิริวิมล ชมดวง     
25 33277 น.ส. อัญชิสา อยู่คเชนทร์     
26 33301 น.ส. โขมพัสตร์ พาที     
27 33309 น.ส. นันทิชา สายทอง     
28 33310 น.ส. นิพาดา ศรีจันทรา     
29 33311 น.ส. ประภาพร หินสิน     
30 33314 น.ส. มนัสนันท์ นพรัตน์ลาภ     
31 33317 น.ส. สีดารัตน์ เจ๊กแป้น     
32 33349 น.ส. นพาดา สวนสงค์     
33 33425 น.ส. ธัญชนก เกตุแก้ว     
34 33465 น.ส. อริศรา นิธิเนตติกานนท์     
35 33576 นาย ณฐกฤต วรสาร     
36 33577 น.ส. พัชกมล ม่วงกล้ิง     
37 33578 น.ส. วนิดา สืบจากศรี     
38 33588 น.ส. ปาลิดา มาคะวงค์     
39 34137 น.ส. ธวัลหทัย ฮอกส์เดน     
40 34672 นาย ภูมิพัฒน ์ พิกุลทอง     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.4/7 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 33031 นาย ธีธัช ซ้อนจันดี     
2 33037 นาย ภรัณยู บุญเคล้ิม     
3 33045 น.ส. กนกวรรณ ศรีบุญทิพย์     
4 33086 นาย อรรถพล หลวงจ๋า     
5 33115 นาย ณัฐพล จันทร์เด่ียว     
6 33120 นาย พฤทธิพร เมฆฉาย     
7 33152 นาย กิตติพัฒน ์ เหยือกเงิน     
8 33162 นาย ภัทรมงคล จินดามรกต     
9 33169 นาย อนุกูล ช้อนทอง     
10 33171 นาย เอกราช ประโลมรัมย์     
11 33175 น.ส. กัลยกร แสงทะมาตย์     
12 33195 นาย กฤษณ์ ศรีประเสริฐ     
13 33217 น.ส. ชนาภา แซ่แต้     
14 33218 น.ส. ฐิตาภรณ์ ประทุมมา     
15 33224 น.ส. โปรดปราน ไพรจิตร     
16 33231 น.ส. สุธิดา จันทา     
17 33240 นาย ธนพัฒน ์ โพธิ์เย็น     
18 33244 นาย ปกรณ์กิตต์ิ ธัมมากิจเจริญ     
19 33253 นาย สิรภัทร ทองอ่อน     
20 33255 น.ส. กษิรา สิทธิเดชโสภณ     
21 33271 น.ส. วาศิณี ค าวิชิต     
22 33280 นาย คิมหันต์ เลิศขจรสุข     
23 33282 นาย จักรี ใจด า     
24 33284 นาย นิธิกร กว้างทุ่ง     
25 33289 นาย ยศสรัล ค้ าจุน     
26 33302 น.ส. จรัญพร พินารมย ์     
27 33306 น.ส. กัญจน์ชญา สมจิตร     
28 33316 น.ส. สายธาร แสงพล     
29 33344 น.ส. ฐิตาพร ปริตติพงษ์     
30 33354 น.ส. ภัทราภรณ์ กุสลาศรัย     
31 33387 น.ส. ณัฐนันท์ งามพิศ     
32 33400 น.ส. อชิรญา แจ้งค า     
33 33406 นาย ธัญภณกฤษ มั่งเจริญ     
34 33437 นาย เจนต์สฤษฎิ์ บ ารุงจิตต์     
35 33441 นาย ปิยวัฒน ์ อินสุข     
36 33580 น.ส. ศิรินภา บุญช ู     
37 33582 นาย ศิวกร สุทิวัสวงศ์สินธร     
38 33585 น.ส. นัดดาว บัวผัน     
39 33587 นาย นริณทร์ ประกอบแก้ว     
40 33589 น.ส. ณัฐกฤตา ท่าสว่าง     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.4/8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 33040 นาย ศุภกร เรียงทองหลาง     
2 33160 นาย บุญฤทธิ์ โสภาพินิจ     
3 33164 นาย ภิสุทธิ์

ธนวัฒน ์
พิพัฒน์ขจรกิตต์ิ     

4 33172 น.ส. กฤศณาภรณ์ นาคอ่อน     
5 33184 น.ส. ปาลิตา สันติชาติวงศธร     
6 33200 นาย ธิติ แสงณรงค์ไชย     
7 33239 นาย ดนัยณัฐ จันตอ     
8 33247 นาย รัฐพล วันดี     
9 33251 นาย เศรษฐี รอดภัย     
10 33254 น.ส. กรกฏ ไฉนวงษ ์     
11 33279 นาย กิตติพัฒน ์ สมบุญ     
12 33288 นาย ภูสิทธิ์ นาคละม้าย     
13 33291 นาย รัชพล ปิ่นแก้ว     
14 33324 นาย ณภัทร รอบคอบ     
15 33326 นาย ธิติสรณ์ ยาทา     
16 33337 นาย อชิตะ จอมทอง     
17 33338 นาย อนุพล พุ่มบุญ     
18 33345 น.ส. ณปภาภัทร์ โพธิ์ศรี     
19 33363 นาย กฤชฎา สุขวัฒนากิจ     
20 33375 นาย ปิยวัฒน ์ นาคสุข     
21 33384 น.ส. จิตติมา นิ่มเรือง     
22 33385 น.ส. จินต์จุฑา จันทร์แช่ม     
23 33390 น.ส. นมิดา เทียนงาม     
24 33392 น.ส. พรพิมล แสงข า     
25 33579 น.ส. สุพิชชา นวลเลิศ     
26 33584 นาย กิตติพงศ์ พันธ์จันทร์แม้น     
27 33586 น.ส. ภคพร สาระกูล     
28   น.ส. ณัฏฐ์กฤตา แสงนาค     
29   น.ส. ปฏิญญา ท้วมลี้     
30   น.ส. ภัชณรัญ ศรีสวย     
31   น.ส. มัสติกา บุตรนนท์     
32   น.ส. มาริษา รอดกร     
33   น.ส. เมธาวี บุญเกตุ     
34   น.ส. รุจรดา โคตุเคน     
35   น.ส. สาวิตรี รอดทองดี     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.4/9 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 33330 นาย รวีวัฒน ์ เลียบแสง     
2 33336 นาย สิรภัทร ชุมศิริ     
3 33362 นาย กิตติภูมิ เข็มศักดิ์     
4 33371 นาย ณัฐนันท์ ผาสุข     
5 33372 นาย ณัฐวัฒน์ แหววรอด     
6   นาย กิตติพัฒน์ ทองดีนอก     
7   นาย ณัฐดนัย ผ่องสมบัติ     
8   นาย ธนธรณ์ วงสายันต์     
9   นาย ธนพัฒน์ วาดเขียน     
10   นาย น้ าเพชร จิตร์เสงี่ยม     
11   นาย ภาคภูมิ ลายลักษณ ์     
12   นาย ภาณุภณ มหัจฉริยวงศ์     
13   นาย ศุภวิชญ์ ทองบุบผา     
14   นาย สุธากร เกิดศิริ     
15   นาย สุระศักด์ิ แก้วกนก     
16   นาย อดิศักด์ิ สืบจากส ี     
17   น.ส. กนกพร ไชยเกรินทร์     
18   น.ส. ฐิติมา เกลี้ยงดา     
19   น.ส. ทัดติยา มังสี     
20   น.ส. เบญญาภา ประดับสี     
21   น.ส. ปพิชญา พรมบุญมี     
22   น.ส. ปารณีย์ ค าจ าปา     
23   น.ส. ปาลิตา สันติชาติวงศธร     
24   น.ส. พัฒน์ชภร ศรีตรีเวช     
25   น.ส. แพรวา รัมเวทย์     
26   น.ส. ฟาติมา ยินดียม     
27   น.ส. ภัคจิรา เน่ืองลออ     
28   น.ส. รัชชานันท์ วิจิตรโท     
29   น.ส. ลลิตา กลิ่นหอม     
30   น.ส. ศิริกัญญา สืบจากศร ี     
31   น.ส. อนัญญา รัมเวทย์     
32   น.ส. อภิญญา แย้มดวง     
33   น.ส. อรณิชา สนสง่า     
34   น.ส. อลินลดา เสือสวัสด์ิ     
35   น.ส. อุบลพรรณ วงษ์วิเชียร     
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/10 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 33005 น.ส. จิดาภา อุ่นเรือน     
2 33008 น.ส. ชมพูนุช เมฆพัฒน ์     
3 33017 น.ส. เพียงขวัญ สงปรางค์     
4 33018 น.ส. ฟ้าใส บุญเท่ียง     
5 33021 น.ส. มุทิตา ฟอนฟัก     
6 33025 น.ส. สิรินภา หิรัญชาติ     
7 33051 น.ส. ธัญจุฑา ศรแก้ว     
8 33053 น.ส. ปัจธิญา ผลจันทร์     
9 33056 น.ส. พรนัชชา จันทร์ศรี     
10 33100 น.ส. พัชราภรณ์ เกตุวงค์     
11 33105 น.ส. วรรณมาศ พันธุ์ส าโรง     
12 33106 น.ส. สุชาดา แพรม่วง     
13 33113 นาย ชัยพร ดาวศรี     
14 33117 นาย ตรีชวิน ตรีสุวรรณ     
15 33121 นาย พัชรากร เรืองแสง     
16 33133 น.ส. ชนากานต์ ศรีเจริญ     
17 33135 น.ส. ทักษิณา พะคุระ     
18 33136 น.ส. ธัญญารัตน ์ มั่งค่ัง     
19 33148 น.ส. สุมาไล ดวงราตรี     
20 33183 น.ส. ปภัสราวรรณ แซ่ล้ิม     
21 33214 น.ส. กาญจนา วุฒิอ่อน     
22 33233 น.ส. เหมหงส์ หลีล ายอง     
23 33260 น.ส. ทัศน์วรรณ แย้มสุนทร     
24 33269 น.ส. มลทกาญจน์ ขันเงิน     
25 33340 น.ส. กิตติวรรณ ยังประโยชน ์     
26 33342 น.ส. ญาณวดี ปิ่นสมุทร     
27 33353 น.ส. พลอยศมณ บุญมาก     
28 33355 น.ส. ภัทราวดี ประคุปตานนท์     
29 33356 น.ส. วนัญญา เพ็ญญะ     
30 33359 น.ส. สศิวิภา แท่นทิพย์     
31 33428 น.ส. พีรดา พันจบสิงห์     
32 33447 น.ส. กิตติกา บัวคุ้มภัย     
33 33457 น.ส. ปุณณภา อินทชิต     
34 33461 น.ส. วิกาวี ปิยะวิริยะกุล     
35 33464 น.ส. สุรภา บุญช ี     
36   น.ส. ศิรารักษ์ ทับสมิงครา     
37   นาย ศุภากร พวงสุข     
38   น.ส. รุ้งกานต์ นพป้อง     
39   นาย อภิเศรษฐ มาลาพล     
40   น.ส. นิชธาวัลย์ ปัญญาศิร ิ     
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/11 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (3 เม.ย.65)  
เลขที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ- นามสกุล ชื่อ-สกุล  ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1 32992 นาย ภคิน คนเสงี่ยม     
2 33039 นาย ภูวดล บุญช่วย     
3 33088 น.ส. กานต์ ข าจิตร     
4 33099 น.ส. พรนภิส ดีศร ี     
5 33132 น.ส. ชนะใด ศรีตะปัญญะ     
6 33134 น.ส. ช่ืนกมล ชูเรือง     
7 33137 น.ส. ธัญลักษณ์ แย้มอรุณพัฒนา     
8 33143 น.ส. รภัสสา ธรรมมาลัย     
9 33189 น.ส. วณิดามณี ขุนภักดี     
10 33223 น.ส. ปานตะวัน ลาอ่อน     
11 33272 น.ส. วีระวรรณ นิจพัฒน ์     
12 33274 น.ส. ศิริกมล เพิ่มส าราญ     
13 33278 นาย กรวิชญ ์ ฉัตรวัฒนานนท์     
14 33285 นาย ปริญญา นาสืบ     
15 33286 นาย ป้องปฐพี ข าเจริญ     
16 33292 นาย วิทวัส ธูปหอม     
17 33303 น.ส. จิรัชญา ลมประเพย     
18 33308 น.ส. ทิวาพร นกพรม     
19 33313 น.ส. ภิญญาพัชญ ์ ขอดค า     
20 33331 นาย วุฒินันท์ สักกุ     
21 33333 นาย ศุภฤทธิ์ อั้งเจริญ     
22 33350 น.ส. ปรายฟ้า เหลือจ้อย     
23 33360 น.ส. สุนันทา เสวกพันธ์     
24 33369 นาย ชินภัทร์ เจือทอง     
25 33389 น.ส. นงนภัส สุขใจ     
26 33393 น.ส. พัชราพร เย็นจิตต์     
27 33395 น.ส. พิมพ์ชนก เพิ่มส าราญ     
28 33396 น.ส. ภิมล หมัดหวัง     
29 34125 นาย วัชรพล สังข์เพ็ชร     
30   น.ส. วรกานต์ ปรีเปรม     
31   น.ส. จิรัชญา พรมเลิศ     
32   น.ส. ชลิตา สัชชานนท์     
33   น.ส. สุธิดา พีพันธุ์     
34   นาย พิชญพงษ ์ พละศูนย์     
35   น.ส. ณัฐฐิญา กาฬภักด ี     
36   นาย นพรัตน์ เกลี้ยงดา     
37   นาย นวพล คูณโห     
38   นาย เตชินท์ กลิ่นเกษร     
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ใบมอบตัวนักเรียน ของ………………………..…………………….. นักเรียนช้ัน ม. ...… ห้อง…..… เลขประจ าตัว………..……. 

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

           
           โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

    วันท่ี .….. เดือน ……......………..…. พ.ศ. …….....….… 

ข้าพเจ้า  (ช่ือผู้ปกครอง) …………………….....…………………............……....……..อาชีพ……………………………………….. 
รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี………….…..……. บาท  ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี……….…... หมู่ท่ี……………………ต าบล…….….…………..….. 
อ าเภอ……………………..…...…………. จังหวัด…………………..….………………….. โทรศัพท์………………………………….……….…………… 
 ขอท าใบมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อนายพงษ์มิตร  สิทธินอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ด้วย  ด.ช. / ด.ญ./ นาย/ น.ส. ………………………………………....………. เกิดวันท่ี ……...… เดือน…….………พ.ศ………....
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................... ศาสนา……….……… สถานท่ีเกิด ต าบล………………...………….…. 
อ าเภอ……………………..….….…………..… จังหวัด………….….…….…………... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า คือเป็น………………………………..  
มีโรคประจ าตัว ( ถ้ามี ) คือ…………………...……………..…………สถานศึกษาเดิมโรงเรียน………………..…….……….…………………….  

แล้วลาออกเพราะ     จบช้ัน ป.6      จบช้ัน ม.3    ย้ายตามบิดา / มารดา     อื่น ๆ ……...…………………………..……     
ช่ือ–สกุล บิดา ………………………………………..…………… อาชีพ…………….……………..รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน …..….….…… บาท 
ช่ือ–สกุล มารดา……………………………….…………….……อาชีพ…………………………….รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน……………..… บาท 

บัดน้ี ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส……………….…………….…………………… อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี……………………หมู่ท่ี …..…… 
ต าบล……….……..………..….. อ าเภอ……………………..…..………. จังหวัด…………...…..………….….โทรศัพท์……………………………….  
ขอสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนน้ี  ข้าพเจ้าจะเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าดังกล่าวหมั่น
ศึกษาเล่าเรียนและให้ประพฤติตนให้เรียบร้อย  ตามข้อบังคับและระเบียบวินัยของโรงเรียนทุกประการ    ท้ังจะเป็นผู้อุปถัมภ์
ด้านค่าเล่าเรียน  อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนน้ี 
 หาก  ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส. ………………………………………...……………………..…………..…………. หนีเรียนในเวลาเรียน
หรือเวลาท่ีโรงเรียนเปิดท าการสอน  และไปกระท าความผิดไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา  หรือไปได้รับอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ  
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเอาความแก่ทางโรงเรียนแต่ประการใด 

ข้าพเจ้าขอมอบ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. …………………………….....………….………….…………… ให้เข้าเป็นนักเรียน 
เล่าเรียนในโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 
(ลงช่ือ)…………………….……………….……….………ผู้ปกครอง 

             (..…………………….…..…..…………………………..……) 

หมายเหตุ   ผูป้กครองคือ  บดิา มารดา หรอืผู้อปุการะนกัเรียนซ่ึงจะต้องเปน็ผูบ้รรลนุิตภิาวะตามกฎหมาย  
                ถ้าเปน็บคุคลอื่น    โรงเรียนจะไม่รับมอบตัว 
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หนังสือมอบตัวเป็นศิษย์  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

        วันท่ี............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. 
     ข้าพเจ้า................................................ นามสกุล .....................................  อยู่บ้านเลขท่ี  ............  หมู่ท่ี ............. 
ต าบล ................................. อ าเภอ .................................. จังหวัด .............................. อาชีพ...................................... 
สถานท่ีท างาน .................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ................................................... 
โทรศัพท์มือถือ ............................................................... โทรศัพท์ท่ีท างาน .................................................................                     
     ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ช่ือ ...................................................... นามสกุล ............................................ 
ปัจจุบันเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ............./ .............. ซึ่งเป็น  บุตร  หลาน  อื่นๆ ระบุ..................................... 
โดยอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า 
       ข้าพเจ้าขอมอบตัวนักเรียนดังกล่าวให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยข้าพเจ้าจะ
หมั่นอบรม ส่ังสอนนักเรียน ให้ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและ
หากปรากฏว่านักเรียนไม่ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของโรงเรียน สร้างความเส่ือมเสีย
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน กระท าตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน หรือไม่ด าเนินการแก้ไขผลการเรียนท่ีเป็น ๐, ร, 
มส ตามท่ีโรงเรียนประกาศให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้นๆ ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะขอย้ายนักเรียนในความปกครองของ
ข้าพเจ้าไปเรียนสถานศึกษาอื่น โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆท้ังส้ินกับทางโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 
ลงช่ือ .................................................. ผู้ปกครอง/ผู้มอบ 

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

ลงช่ือ ................................................. ผู้รับมอบ 
                                                        (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

    ลงช่ือ ............................................... พยาน 
              (นายจิรศักดิ์  สมจิตต์) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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 ใบแจ้งการช าระเงนิบ ารุงการศกึษา ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

Product Code : 81855 
ภาคเรียนที่.........1………….   
ปีการศึกษา ......2565........... 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................. 
เลขประจ าตวันกัเรียน/บตัรประชาชน (Ref.1)  
ชัน้/ห้อง (Ref.2) : ……………………………… 

ระดับ ม.1 จ านวนเงิน ระดับ ม.4 จ านวนเงิน 

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 
 

เงนิสด (ตัวอักษร)      รวม   
หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตขุัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ ติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปตดิต่อที่งานทะเบียนของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงนิบ ารุงการศกึษา 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที่ ……1………..      
ปีการศึกษา ......2565............. 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     

 Product Code : 81855 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ..................................................................................... 

เลขประจ าตวันกัเรียน/บตัรประชาชน (Ref.1) : 

 ชัน้/ห้อง (Ref.2) : ……………………………… 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 .....................................................................บาท
ถ้วน 
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ส าหรับการจ่ายผ่าน กรุงไทย NEXT 
 ท าตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  เลือก จ่ายบิล 
  2.  เลือก หมวดหมู่ 
  3.  ค้นหา พิมพ์ นครนายกวิทยาคม 
  4.  เลือก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
  5.  พิมพ์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 
  6.  พิมพ์ ชั้น/ห้อง (ตัวอย่าง  ม.1/1) 
  7.  พิมพ์ ชื่อ-สกุล  (ตัวอย่าง รักเรียน มากมาย) 
  8.  พิมพ์ จ านวนเงิน  

 


