
 
ประกาศ ศูนย์ประสานงานจัดสรรโอกาสเด็กที่ไม่มีที่เรียน จังหวัดนครนายก (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

............................................................................................................... 
ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์

ประสานงาน จัดสรรโอกาสเด็กท่ีไม่มีท่ีเรียน จังหวัดนครนายก (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม) เพื่อจัดหาท่ีเรียนให้กับ
นักเรียนท่ีประสงค์เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามความเหมาะสมทุกคน โดยด าเนินการรับสมัครยื่นความจ านง
ขอให้จัดท่ีเรียน ในวันท่ี 1-5 เมษายน 2565 บัดนี้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ จัดหาท่ีเรียนให้กับนักเรียนเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามท้ายประกาศ ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  รายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนท่ีได้รับการจัดสรร ในวันท่ี 9 เมษายน 2565 
ต้ังแต่เวลา 09.00-16.30 น. 

2.  เอกสารการมอบตัว ประกอบด้วย 
2.1  เอกสารหลักฐานการจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) ฉบับจริง และ ถ่ายเอกสาร 1 ชุด  
2.2  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา  ถ่ายเอกสาร อย่างละ 1 ชุด  
2.3  ส าเนาสูติบัตร ถ่ายเอกสาร  1 ชุด 
2.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  8 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
           

 
(นายองอาจ  พุ่มมี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ ์
ประธานคณะกรรมการจัดสรรโอกาสเด็กท่ีไม่มีท่ีเรียน 

ศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

ศูนย์ประสานงานจัดสรรโอกาสเด็กที่ไม่มีที่เรียน  จังหวัดนครนายก  (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 

ท่ี   ชื่อ-สกุล   โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 
1 ด.ญ. วนิดา กระพันธ์เขียว โรงเรียนองครักษ ์  
2 ด.ช. ปวรุตม ์ อยู่สุข โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา   
3 ด.ช. อภิวัฒน ์ สุขวัฒนากิจ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา   
4 ด.ญ. กวินตรา นันทกิจร่วมกัน โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา   
5 ด.ญ. อรอนงค์ ชาวบน โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม   
6 ด.ช. วันชัย ภูมิพลับ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร   
7 ด.ช. วันชัย ภูมิพลับ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร   
8 ด.ญ. ภัทรวรา มณีกิจ โรงเรียนเมืองนครนายก   
9 ด.ช. ธนวุฒ ิ กันว ี โรงเรียนเมืองนครนายก   

10 ด.ช. ชิษณุพงศ์ แซ่โอ๊ว โรงเรียนเมืองนครนายก   
11 ด.ญ. วิรัลพัชร การะเกษ โรงเรียนเมืองนครนายก   
12 ด.ญ. พิชญาภา แก้วบตรี โรงเรียนเมืองนครนายก   
13 ด.ช. ณัฏฐพล นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนเมืองนครนายก   
14 ด.ญ. สุภัสรา สุทนธ์ โรงเรียนเมืองนครนายก   
15 ด.ญ. กนกวรรณ ผ่องศรี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย   
16 ด.ญ. แทนขวัญ ประกอบแจ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย   
17 ด.ช. ธนพล จานทอง โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ   
18 ด.ช. กฤษฎา  มหุตรฤกษ ์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ   
19 ด.ช. สถิต พุทธสุวรรณ์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
20 ด.ญ. ณภัทร กล่ินจ าปา โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
21 ด.ญ. รุ่งฤดี เรืองอุไร โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
22 ด.ญ. ศศิพร นาคนาคา โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
23 ด.ญ. พรรณธร รอดส้ัน โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
24 ด.ญ. กุลธนันธ์   ทวิอรุณ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
25 ด.ญ. ปิยวรรณ กล่ินหอม โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   

 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

ศูนย์ประสานงานจัดสรรโอกาสเด็กที่ไม่มีที่เรียน  จังหวัดนครนายก  (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 

ท่ี   ชื่อ-สกุล   โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 
26 ด.ญ. นันท์นลิน   เฉลียวบุญ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
27 ด.ญ. จารวี น้ าเงิน โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
28 ด.ช. วันชัย ภูมิพลับ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
29 ด.ญ. ธณัฐฐา ดาราภิรมย์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
30 ด.ช. จิรภาส  แสงอาทิตย์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
31 ด.ช. นวพล ช้างอ่อน โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
32 ด.ญ. ชลิดา คงสัตย์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
33 ด.ญ. ณัชชา กงศรี โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
34 ด.ช. ชยากร จันทุมมา โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
35 ด.ช. จิรเดช บุตรแสง โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
36 ด.ช. สรวิศ มั่งค่ัง โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
37 ด.ญ. ศุภกานต์ องอาจ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
38 ด.ญ. ธวัลรัตน์ ป้องศรี โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
39 ด.ช. พงพิพฒัษ ์ ธงไทยศิร ิ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
40 ด.ช. นภัสกร สุขวัฒนากิจ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
41 ด.ช. ชิษณุพงศ์ แซ่โอ๊ว โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
42 ด.ญ. ณภัทร วิจิตตรา โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
43 ด.ญ. กัญญาณัฐ ชัยรัตน์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
44 ด.ช. ชินดนัย สว่างเวียง โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
45 ด.ช. วงศกร งามอาการ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
46 ด.ญ. เจตสุภา บ ารุงจิตต์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
47 ด.ญ. ชฎาทิพย์  บุญกล้า โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
48 ด.ญ. พิณณ์ประภา เทียมเวช โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
49 ด.ญ. พุฒิประภา เทียมเวช โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
25 ด.ญ. พิภัทรา บุญปั้น โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   

 
 

 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

ศูนย์ประสานงานจัดสรรโอกาสเด็กที่ไม่มีที่เรียน  จังหวัดนครนายก  (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 

ท่ี   ชื่อ-สกุล   โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 
51 ด.ช. ธนวันต์ สว่างค า โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
52 ด.ช. วงศกร คุยม่วงพันธ ์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
53 ด.ช. กันตชาติ  ทัศนา โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
54 ด.ญ. สายฝน แก้วเทศ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
55 ด.ญ. อรวรรณ สารโพคา โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
56 ด.ญ. กนกวรรณ ผ่องศรี โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
57 ด.ช. ณัฏฐพล นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
58 ด.ช. สุเมธ หินซ้อน โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
59 ด.ญ. ปาริฉัตร ชาสะอาด โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
60 ด.ญ. ณัฐรินีย์ คูประเสริฐ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
61 ด.ญ. ศุภกานต์    องอาจ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
62 ด.ญ. ศศิพร นาคนาคา โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
63 ด.ญ. กันญารัตน์   บุญฤทธิ์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
64 ด.ช. ภานุรุจ จรูญศรีวัฒนา โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
65 ด.ช. ธีเดช ผดุงขันธ์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
66 ด.ช. วรภพ พิทักษ์เขตขัณฑ์ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
67 ด.ช. ภิรัตน์ อ่อนละมูล โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   
68 ด.ช. อชรายุ อภิสิทธิ์คุณ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์   

 
 
 
 


