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ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

                                         

 ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับสมัครนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อ         
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการสอบคัดเลือกนั้น  โรงเรียนขอประกาศให้ทราบว่า 
นักเรียนท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกท่ีโรงเรียนก าหนดตามท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. นักเรียนมารายงานตัว วันท่ี 30 มีนาคม 2565  ณ โดมอเนกประสงค์ ดังนี้ 

ท่ี 
ล าดับท่ีในประกาศผลการสอบคัดเลือก 

เวลารายงานตัว หมายเหตุ 
นักเรียนในเขตฯ   นักเรียนนอกเขตฯ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

1 1-100 - - 09.00-09.30 น. 1. น าปากกามาด้วย 

2 101-200 - - 09.35-10.05 น. 2. สวมหน้ากากอนามัย 

3 - 1-100 - 10.10-10.40 น. 3. เตรียมเงิน 

4 - 101-160 1-40 10.45-11.15 น. 700 บาท 

  2.  ขั้นตอนการรายงานตัว วันท่ี 30 มีนาคม 2565   
   1) นักเรียนต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์ ตามวัน และเวลาท่ีระบุ 
   2) นักเรียนลงช่ือรายงานตัว (ต้องจดล าดับท่ีในประกาศผลการสอบคัดเลือกมาด้วย) 
   3) รับเอกสารแจ้งรายละเอียดต่างๆ 
   4) ซื้อเส้ือผ้าและกระเป๋า จ านวน 700 บาท 
   5) เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
หมายเหตุ  นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า  สละสิทธิ์   
  3. มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง วันท่ี 2 เมษายน  2565   
     โรงเรียนจะประกาศห้องเรียน เวลา สถานท่ี รายละเอียดในการมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง   
ในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.nakorn.ac.th  หากไม่มามอบตัว ถือว่า  สละสิทธิ์   

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี  30 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
                                                                   

      (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ  จ านวน 200 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1  10617 ด.ญ. ภคพร เข็มทอง  
2  10101 ด.ญ. ณัจยา เดชพันธ์  
3  11114 ด.ช. ชิติพัทธ์ จันทร์สิงห์  
4  10816 ด.ช. สิปปกร ทิพโกมุท  
5  10102 ด.ช. ธนวัฒน ์ วิลัยโรจน์  
6  10813 ด.ญ. จิดาภา จอมค าสี  
7  11319 ด.ญ. ปณิตตรา จ่ันศิริ  
8  10417 ด.ญ. รินรดา เฉลิมศักดิ์  
9  10620 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ฉิมวัย  
10  10919 ด.ช. ภูริวัฒน ์ แว่นรัมย ์  
11  10709 ด.ญ. กานต์ชนิตา บ ารุงกิจ  
12  10311 ด.ญ. ภัทรมล บุญเคล้ิม  
13  11211 ด.ญ. นันทนัช ปรีสมัย  
14  11020 ด.ช. ฐปนัท เเสงอาวุธ  
15  10314 ด.ช. ณัฏฐศรัณยุ์ อิสระเสนารักษ์  
16  11003 ด.ช. อติคุณ เตบุญมี  
17  11116 ด.ญ. ศุภิดา ดวงเจริญศิริ  
18  11303 ด.ช. ณภัทร ทองภู  
19  10716 ด.ช. นทีเทพ พรหมบุตร  
20  10515 ด.ญ. อรไพลิน แสงใส  
21  10410 ด.ช. ธรรมภัทร ์ เพชรใหม่  
22  11416 ด.ช. กิตต์ิธนทัต จันทร์ไพศรี  
23  11405 ด.ช. หฤษฎ ์ แจ้งจุล  
24  11304 ด.ญ. ณัฏฐพัชร มงคล  
25  10307 ด.ช. วิธาวินท์ แน่นอุดร  
26  10701 ด.ญ. ลักษณารีย์ แก้วกนก  
27  10217 ด.ช. ภาคิน เกตุบรรจง  
28  11402 ด.ช. ปริญญา นาวาพงษ ์  
29  11207 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ หลวงจ๋า  
30  10616 ด.ญ. พราวฝัน สง่ารัตนพิมาน  

ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ         2 
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
31  10802 ด.ญ. กัญญาณัฐ ทรงเกตุกุล  
32  10317 ด.ช. นภัสดล เอี่ยมสอาด  
33  11213 ด.ญ. พิชชาภา ทรัพย์วงศ์ปัญญา  
34  10118 ด.ช. ภาคิณ บุบผารักษ์  
35  10613 ด.ช. ไตรทศ แกว้โพธิ ์  
36  10207 ด.ช. ปัณณธร ประจงมูล  
37  10408 ด.ช. นภัสรวี เอี่ยมสอาด  
38  11214 ด.ช. ศุภัคกรณ์ นาคศรี  
39  10602 ด.ญ. อรจิรา พันจีบ  
40  10614 ด.ญ. เพ็ญพิชญา เหล่าวงศ์โคตร  
41  10712 ด.ญ. พรปวีณ์ เกตุไทย  
42  10411 ด.ช. ปพน สายสุวรรณ  
43  10510 ด.ช. พงศกร ทองใบ  
44  10106 ด.ช. ธนภัทร บูริตธรรม  
45  11201 ด.ช. ยศภัทร แดงประดับ  
46  11308 ด.ญ. พิมพิชชา สมบุญ  
47  11503 ด.ช. ฉัตรวิรุฬ นพตากูล  
48  10516 ด.ช. รัตนชัย แก่นเผือก  
49  11317 ด.ช. โอสธี อินทร์มูลน้อย  
50  11404 ด.ช. ศุภรากร สิมมา  
51  10404 ด.ญ. ภูษิตา ประทุมวงษ ์  
52  11106 ด.ญ. พลอยชมพู สายพนัส  
53  11102 ด.ญ. วรรณพร พรมมอน  
54  10820 ด.ญ. นภัสสร บุญกอแก้ว  
55  11212 ด.ช. สรวิศ จิตรซื่อ  
56  10405 ด.ช. ติณณภพ พันธมา  
57  10801 ด.ญ. วิรัฐยา เหล่าชัย  
58  10517 ด.ญ. ปุณณมาส พันธุ์งาม  
59  10503 ด.ญ. ณิชชานันท์ ธนพรเศรษฐสิน  
60  10501 ด.ช. ธนวัฒน ์ มะลิ  
61  10116 ด.ญ. ภัทธนันต์ จ้อยชารัตน์  
62  10302 ด.ญ. ชุติมา อินทะปัญญา  
63  10419 ด.ช. กฤตเมธ พรมจันทร์  
64  10203 ด.ญ. ขวัญมณี นกพรม  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
65  10702 ด.ญ. ณพิชยา ธรรมดิษฐ  
66  10113 ด.ญ. ธัญลักษณ์ วงษ์ดี  
67  11118 ด.ญ. อนัญญา ยศยิ่งยง  
68  11502 ด.ช. ส่ีกร ขาวทอง  
69  11203 ด.ช. วรกฤศ วัชรโรจน์  
70  10114 ด.ญ. อรญิชา สมัครการ  
71  10713 ด.ญ. ขวัญฤดี โพธิ์แสง  
72  10913 ด.ญ. ณัฏฐธิดา ทรัพย์ศรีศุภชัย  
73  10907 ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วสี  
74  11313 ด.ช. วรดนัย เหมือนประสาท  
75  10911 ด.ญ. อริสา ธานินทราวัฒน ์  
76  11120 ด.ญ. ฐิติรัตน ์ งามมีศรีเกษม  
77  11406 ด.ช. องอาจ เอี่ยมอ่อน  
78  10513 ด.ญ. พรนัชชา พรหมพราย  
79  10910 ด.ช. เอกวัฒน ์ ธาตุทอง  
80  10103 ด.ญ. หนึ่งธิดา ศาสดา  
81  10903 ด.ญ. อรอุมา ทองอินทร์  
82  11119 ด.ญ. นรมน ฉัตรทอง  
83  11002 ด.ญ. โชติกา หล้าพวง  
84  10401 ด.ญ. พรนวพฒัน ์ อ าพันเพ็ญโรจน ์  
85  10715 ด.ช. กันตภณ จิตสอาด  
86  10814 ด.ช. บุญยวีร ์ เพาะบุญ  
87  10917 ด.ช. อภิวัฒน ์ ขอผ่ึงกลาง  
88  11413 ด.ช. ณัฐ บุญกล้า  
89  10703 ด.ญ. พิชญา เจริญวัย  
90  10704 ด.ช. ปัณณวัชร์ จิระราศีพงศ์  
91  11301 ด.ช. อุ้มเพชร พลเวียงธรรม  
92  10117 ด.ญ. ฬียากร พูลสวัสด์ิ  
93  10218 ด.ญ. ปราณชีวา นันทวาทิต  
94  11111 ด.ช. ตรัยคุณ ศีตะปันย์  
95  10120 ด.ญ. อัมราภิพัตร์ นวลจันทร์  
96  11217 ด.ญ. ปิยาภรณ์ จีนไม ้  
97  10111 ด.ช. รชาพัฒน ์ ชลพัฒนา  
98  11215 ด.ญ. สุวิมล เขียวโรจน์  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
99  10506 ด.ญ. เบญจวรรณ แป้นไผ่  
100  10920 ด.ช. วิทูร เนตรโรจน์  
101  10316 ด.ญ. เขมิกา อนันวัตไพศาล  
102  11004 ด.ญ. จันทร์ฉาย สีมา  
103  10211 ด.ช. วุฒิกร นุชดี  
104  10518 ด.ช. ปัณณธร เชิดชู  
105  11409 ด.ช. ปภังกร ยั่งยืน  
106  11019 ด.ช. ธนพงศ์ มูลอุดม  
107  11115 ด.ญ. อรรถยา อาษามั่น  
108  10909 ด.ช. ญาณวิทย ์ ศรีญาโณทัย  
109  11407 ด.ญ. สุกัลยา สุขเจริญ  
110  10806 ด.ญ. ปทิตญา คนซื่อ  
111  10306 ด.ญ. อิศราภรณ์ หุ่นทอง  
112  11412 ด.ญ. ชลดา เกิดลาภ  
113  10319 ด.ช. ภัทรกร สีหาโม่ง  
114  11006 ด.ช. อานนท์ สุวรรณโครธ  
115  10511 ด.ญ. กวิษา กล่ินเกษร  
116  10611 ด.ญ. ศศิวิมล พูลผล  
117  11109 ด.ช. ปริญญา ตราชู  
118  10201 ด.ช. วราพงษ ์ ทายาท  
119  10720 ด.ญ. พิมพ์นภา ต้นพุฒ  
120  11508 ด.ญ. ทิพย์สุคนธ์ เตชะวา  
121  10520 ด.ญ. ปรียาภรณ์ ขันธนิยม  
122  11008 ด.ญ. ปารณีย์ มีใจ  
123  10904 ด.ช. อดุลย์วิทย์ ดุงโคกกรวด  
124  10412 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุนิพัฒน ์  
125  10110 ด.ญ. รดาภรณ์ ร้อยศรี  
126  10415 ด.ญ. ธนภรณ์ ค าพันธ์  
127  10619 ด.ญ. รัมภ์รดา เพ็ญญะ  
128  10119 ด.ช. ชาร์วิน จ าปา  
129  10414 ด.ช. พสิษฐ์ อินศิริ  
130  10208 ด.ญ. สุพิชชา การด าริห์  
131  10804 ด.ช. กิตติชัย นิลบุตรดา  
132  10803 ด.ช. สิทธิพล เทียวประสงค์  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
133  10204 ด.ญ. ภัทรวรรณ แสงทอง  
134  10618 ด.ญ. วรรธนา พันธุ์ส าโรง  
135  10508 ด.ช. พงษ์ศธร พิมพาคุณ  
136  10303 ด.ญ. ญาดา ยศยิ่งยงค์  
137  10104 ด.ญ. พิมพ์ลภัส พึ่งพินิจ  
138  11414 ด.ช. รัชชานนท์ คลองบ่อ  
139  10805 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ ชาญศิริเมธา  
140  10407 ด.ญ. สิริกานต์ สกลฤทธิ์  
141  10420 ด.ญ. ลลพร จรัสเตโชกูล  
142  11103 ด.ช. รัตนศักดิ์ พิกุล  
143  10509 ด.ช. พลวรรธน ์ พันธุ์พฤกษ ์  
144  11007 ด.ช. โยธิน ธัญญสมบูณ์  
145  10717 ด.ช. ณฐกร พินหอม  
146  11307 ด.ญ. รัมภา เปรมมณี  
147  10312 ด.ญ. นงนุช งามอาการ  
148  11010 ด.ช. น าโชค อุ่นหน ู  
149  11401 ด.ช. ธนกฤต อินทวงษ ์  
150  11017 ด.ญ. อมรรัตน ์ นาคพูล  
151  10706 ด.ช. ธนพล ล้ิมทองมณี  
152  10402 ด.ญ. ณัฐณิชา สวนบุญ  
153  11107 ด.ญ. เปมิกา น้อมระว ี  
154  10107 ด.ช. วรภพ พิมพาลัย  
155  10220 ด.ญ. บงกช ขาวงาม  
156  11016 ด.ญ. พิมรดา บุญห่อ  
157  10906 ด.ช. สิงหพัชร โกเมนเอก  
158  10604 ด.ช. ธีรเดช ภิรมย์เกษร  
159  11220 ด.ญ. ศศิธร คงนิ่ม  
160  10916 ด.ญ. พริมรตา ดีเส็ง  
161  10908 ด.ญ. ธนกมล เสนาปิน  
162  11210 ด.ช. ณัฐภูมิ พูลเพียร  
163  10413 ด.ญ. มุฑิตา มณีวรรณ  
164  10914 ด.ญ. อรวรรณ ยังมี  
165  10209 ด.ช. ปุญญพัฒน ์ ขวัญเมือง  
166  10502 ด.ช. ณัฐปกรณ์ บุษราคัมวดี  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
167  10912 ด.ญ. สุรีย์พร จงใจใฝ่  
168  10304 ด.ญ. นัฐาพร ทองใบ  
169  11209 ด.ช. ณัฐชนน สว่างอารมย์  
170  11501 ด.ญ. ชนาภา สัมพันธ์รัตนชัย  
171  10711 ด.ช. อชิตะ สุทธิเจษฎาโรจน์  
172  11309 ด.ญ. จุฑารัตณ์ ศรีจันทร์  
173  10606 ด.ญ. กรตินันท์ พันอาษา  
174  11310 ด.ญ. ชนินาถ นาคฤทธิ์  
175  11104 ด.ญ. จันทร์จิรา ดวงพรม  
176  11204 ด.ญ. ชญาภา ขวัญทอง  
177  10403 ด.ช. ศุภกิตต์ิ พรหมโสธรไพศาล  
178  10818 ด.ญ. ธนิดา จ่ันหยวก  
179  10313 ด.ช. ณัฐฐินันท์ ดิษฐ์สุข  
180  10612 ด.ญ. ชนิกานต์ วงค์ราษฎร์  
181  10609 ด.ช. ศิวลี แย้มสุนทร  
182  10707 ด.ญ. ธนัชพร เจียมสกุล  
183  11314 ด.ช. สิงหชัย พยุงธรรม  
184  10810 ด.ช. ฐณะวัฒน ์ ขันทองตรีสิน  
185  10812 ด.ญ. ภัทรดารา รอดภัย  
186  10309 ด.ญ. กีรติกา ดีมาก  
187  10902 ด.ช. ธนกฤติ กูดบ้านหนอง  
188  10705 ด.ญ. อัญชิสา อ่อนละมูล  
189  10416 ด.ญ. ธัญรดา ปาจันทร์  
190  11117 ด.ช. อนวัช ยอดทอง  
191  10519 ด.ช. ธนวันต์ วิรชัมาศโกมล  
192  11411 ด.ญ. นวพร สุวรรณฉิม  
193  10212 ด.ช. นภสินธุ ์ สินไชย  
194  10901 ด.ช. ณัฐชนน จันทง  
195  11507 ด.ญ. ณัฐธิดา สุภาพันธ์  
196  10808 ด.ช. ธนรัตน ์ วิวัฒน์วานิช  
197  10819 ด.ญ. ปพิชญา คมข า  
198  11001 ด.ญ. ณัฐธิดา นามอาษา  
199  11410 ด.ช. จีรพัฒน ์ โพธิรุด  
200  10507 ด.ช. ศิรสิทธิ์ ข าวิเศษ  

ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ         7 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  จ านวน 160 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1  21915 ด.ญ. จิรภิญญา ดอกบัว  
2  22414 ด.ญ. โสภิดา สีหาโบราณ  
3  21804 ด.ช. ณัฐพนธ์ สุคนธสาร  
4  21617 ด.ช. ภัคศรัณย์ สันติธรารักษ์  
5  21913 ด.ช. วิชญ์พงศ์ เอี่ยมพาหล  
6  21812 ด.ช. ประพัฒน์พงษ ์ กองแก้ว  
7  22014 ด.ญ. นันทัชพร บุญยะสิทธิ์  
8  21905 ด.ช. พงศภัค สมพงษ์  
9  22415 ด.ญ. ชมพูเนกข ์ ต้ังสิริสมบูรณ์  
10  21620 ด.ญ. พรปวีณ์ เนต ิ  
11  22001 ด.ช. ปณต รอบคอบ  
12  22115 ด.ช. ชนะพล หวังกุศล  
13  21510 ด.ญ. ภัทราภา อาจส าอางค์  
14  21602 ด.ญ. ชลรดา เนื่องจากอวน  
15  22215 ด.ญ. ภัคพร สิงหน  
16  22214 ด.ญ. พัชราภา พูลสวัสด์ิ  
17  22306 ด.ญ. คิรากร ประสงค์ศรี  
18  22408 ด.ช. ธนพัฒน ์ พ้นภัย  
19  22004 ด.ช. ปุณณัตถ์ ตันสกุล  
20  22411 ด.ช. ภูบดี คนมั่น  
21  22303 ด.ญ. วรัญญา ดวงพร  
22  21701 ด.ช. ณฐกร เหลืองวัฒนพาณิช  
23  22107 ด.ช. ธาดา ทองประมูล  
24  21714 ด.ช. จารุวัฒน ์ กินขุนทด  
25  21705 ด.ญ. มณีรัตน ์ พลแสน  
26  22417 ด.ญ. พิชามญช์ุ ฉวนศรี  
27  21906 ด.ช. ปวริศ สิทธิไพร  
28  21517 ด.ญ. วิมลรัตน์ ราษฎร์บริรักษ์  
29  21606 ด.ช. ธนภัทร มั่งค่ัง  
30  21704 ด.ช. ปฏิภาณ ดวงจันทราศิริ  

ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ        8 
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
31  22412 ด.ญ. ชณัฐตา ถิรจิราธัญ  
32  21904 ด.ช. ดลภพ เกตุมาลี  
33  21918 ด.ช. ชัชชัย กันชัย  
34  22017 ด.ญ. พิมพ์สุดา พิลาบุตร  
35  22405 ด.ช. ชยพล ค าสิงห์  
36  22015 ด.ช. ธีมา หงษ์ทรง  
37  22315 ด.ญ. วัชราภรณ์ จินะการณ์  
38  22202 ด.ญ. ธิดามาศ แสวงชอบ  
39  21710 ด.ญ. ธัญวรัตม ์ วงษ์พระจันทร์  
40  21715 ด.ญ. อภิญญา แดงค า  
41  22301 ด.ช. วรพล พรสวัสด์ิ  
42  21611 ด.ช. กีรติศักดิ์ แก้วกรเมือง  
43  21709 ด.ญ. ภาวินี แซ่เฒ้า  
44  21914 ด.ช. วงศกรณ์ ภู่โต๊ะยา  
45  22011 ด.ญ. ปณาฬี ศิลาอาจ  
46  22211 ด.ช. ธนโชติ จีรประภาพันธุ ์  
47  22307 ด.ญ. วรัชยา ดวงพร  
48  22104 ด.ช. ภาณุ?วัฒน?์ พง?พ? ั?น?ธ์  
49  22009 ด.ญ. ภัทรภรณ ์ อุทโท  
50  21805 ด.ญ. กิมฮวน ลี  
51  22112 ด.ญ. พิมพ์ลตา สถานทรัพย์  
52  21702 ด.ช. พรพิพัฒน์์ ศรีส้มป่อย  
53  21612 ด.ญ. ศิรัญญา วาสนา  
54  21711 ด.ญ. พิชชาภา ฝีมือช่าง  
55  22319 ด.ช. วุฒิภัทร เดชะกุล  
56  21515 ด.ญ. ภูภัทธิรา โพธิ์สุวรรณ  
57  21819 ด.ช. ธันวา เย็นฉ่ า  
58  21908 ด.ช. สุธนัย ค าสกุล  
59  22006 ด.ญ. ณัชชา พลสงคราม  
60  22206 ด.ช. สุทธิพงศ์ นาดี  
61  21911 ด.ญ. ชลธิชา คงมั่น  
62  21807 ด.ญ. นิกกี ้ ซาย  
63  22418 ด.ญ. ชฎามาศ ด าปรีดา  
64  21614 ด.ญ. จิตรานุช กุลศรี  

ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ        9 
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
65  22010 ด.ช. ปณิธิ หัดโท  
66  21618 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ปิยะพิสุทธิ์  
67  22413 ด.ช. กรณพัฒน ์ อ าภาพร้อม  
68  21808 ด.ญ. ธนวรรณ ภิรมรื่น  
69  21604 ด.ญ. เต?ชิ?น?ี บารมีพิทักษ์?  
70  22409 ด.ญ. กชกร โถมข า  
71  21815 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ พวงดอกไม ้  
72  22507 ด.ช. สุชานนท์ อยู่ฉ่าง  
73  22002 ด.ญ. วิรัลพัชร พิพัฒสุภาพงศ์  
74  22111 ด.ช. นนทกานต์ เหยือกเงิน  
75  21619 ด.ช. สิรภัทร ตูมไทย  
76  22212 ด.ญ. ณัฐชยา โทผา  
77  21919 ด.ช. อนันตศักดิ์ เกาะกาใต้  
78  22106 ด.ญ. พรลภัส ไพรบึง  
79  22005 ด.ช. ภูริวัฒน ์ เต็มสอาด  
80  21605 ด.ช. สรกฤต พึ่งทรัพย ์  
81  21910 ด.ญ. ดวงพร เลิศขจรสุข  
82  21803 ด.ญ. ชลธิชา สุขสุมิตร  
83  21513 ด.ช. อิทธิ ค าเวียงจันทร์  
84  22308 ด.ญ. มนัสวี ปาทาน  
85  21712 ด.ญ. กนิษฐา สินไชย  
86  21518 ด.ญ. กัญญาณี ทูค ามี  
87  22103 นาย ญาณภัทร แก้วกิจจา  
88  21609 ด.ญ. นรากร ศรีเมือง  
89  22013 ด.ช. หฤษฎ ์ กิติชัยชนะพงศ์  
90  21514 ด.ญ. ดาริกา เปียพนม  
91  21813 ด.ญ. รัจนา ลิน  
92  21720 ด.ญ. ไมฮวง ลี  
93  21817 ด.ช. ชนะภัย กีติพรหม  
94  22209 ด.ญ. เหมือนฝัน อยู่คะเชทร์  
95  21810 ด.ญ. ภัทรชิษฎา อินทอง  
96  22210 ด.ญ. ปิยะธิดา ปานเทวัญ  
97  21814 ด.ญ. ชลธิชา สุวรรณสุข  
98  22217 ด.ช. ก้องภพ ธรรมภักด ี  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
99  21901 ด.ช. พิรัศมิ์พล สุขประเสริฐ  
100  22317 ด.ญ. ศิศิรา โฮ่บรรรเทา  
101  22120 ด.ช. ทักษพงศ์ ธนาเพิ่มทรัพย์  
102  22018 ด.ญ. ภักลัดดา เดชขุนพล  
103  21806 ด.ญ. ปุญยวีร ์ สุวิชากร  
104  22504 ด.ญ. ปิยกานต์ ศรีทอง  
105  21917 ด.ญ. กนกภรณ์ พลสงคราม  
106  22304 ด.ญ. กันยารัตน ์ สุสม  
107  21716 ด.ช. ศรัณญ์ คนมั่น  
108  21610 ด.ญ. วริศรา สุขเกษม  
109  21818 ด.ช. ปาโมกข์ กุเวฬรัตน์  
110  21603 ด.ช. ศุภกร หนูมณี  
111  21706 ด.ญ. จิดาภา นกอยู ่  
112  21903 ด.ญ. กันต์กนิษฐ โยธีธัญญกิจ  
113  22116 ด.ช. ภีมณัฐ ทาดา  
114  22420 ด.ญ. ณัฐชา แสนตัน  
115  21512 ด.ญ. รัญชณา นวลมัย  
116  22220 ด.ช. รัตนวัชร์ เนียมนุช  
117  22118 ด.ช. ยศพนธ์ สุขสวัสด์ิ  
118  21707 ด.ญ. ณภัทรชนันท์ เขียวโรจน์  
119  22502 ด.ญ. แก้วเก้า พรมวงษ ์  
120  22119 ด.ช. กรวิชญ ์ เจียมวงศากุล  
121  22404 ด.ญ. ธัญวรรณ ชาวป่า  
122  22506 ด.ช. สิทธิศ์ักดิ์ ดีสงเคราะห์  
123  22019 ด.ช. อนันดา นามค า  
124  22003 ด.ญ. ธัญธนา โพธิ์เวชกุล  
125  21519 ด.ญ. กัญญ์วรา พันธุพล  
126  21801 ด.ญ. ภิญญามาศ ครบอุดม  
127  22218 ด.ช. วรพันธุ ์ รอบคอบ  
128  21708 ด.ช. อชิตพล ชอบสะอาด  
129  22016 ด.ญ. ภิญญาภัทร ผลโภชน์  
130  21717 ด.ช. ธนภูม ิ ชูเชิด  
131  22207 ด.ญ. รัตตนาภรณ์ ห้วยมะโกก  
132  21608 ด.ญ. พัชรินทร์ พาพันธ ์  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
133  21916 ด.ญ. ไอรดา แอสระ  
134  22416 ด.ช. ภาวินทร์ แปกระโทก  
135  21718 ด.ญ. สุมินตรา เเจ่มชัดใจ  
136  22311 ด.ช. ธราเทพ น้อยโคตร  
137  21816 ด.ญ. เมธาวี โทแก้ว  
138  21713 ด.ช. พัชรพงศ์ คงศร  
139  21607 ด.ช. ภาณุพงศ์ มิ่งขวัญ  
140  22208 ด.ช. มงคลชัย สูงเเข็ง  
141  22213 ด.ช. ประพัฒน์พงศ์ ฤทธิ์มาก  
142  22407 ด.ญ. วิลาวัลย์ พงศ์เลขานนท์  
143  22302 ด.ญ. ปภาดา ก้านแก้ว  
144  21516 ด.ช. ภัทรธร ฤทธิ์งาม  
145  21802 ด.ญ. สุพรรณิการ์ กายเงิน  
146  22503 ด.ญ. สุพิชฌาย์ บ้านหมู่  
147  22102 ด.ช. อณุพงษ ์ ตวงทอง  
148  21613 ด.ญ. กรรณิการ์ สมัครณรงค์  
149  22109 ด.ญ. พิมชนก ท าสันเทียะ  
150  22201 ด.ช. พงศกร ยอดขวัญ  
151  21703 ด.ช. ชญาธร อุทธจันทร์  
152  22110 ด.ญ. พิมพกานต์ มีอาษา  
153  22313 ด.ช. พิทวัส บุญเกิด  
154  22501 ด.ช. ภูมิภัทร ยอดพินิจ  
155  22410 ด.ช. สมบัติ ประดิษฐสุข  
156  21511 ด.ญ. รุจิรา รื่นภิรมย ์  
157  22305 ด.ช. ธราเทพ ปาสีเหล็ก  
158  22318 ด.ช. รชานนท์ พานนิน  
159  22007 ด.ญ. พรลภัส อุปปรา  
160  21920 ด.ช. ธนพล แก้วหิงษา  
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ จ านวน 40 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1 21719 ด.ช. ปองคุณ ขุนหาญ เงื่อนไขพิเศษ ข้อ (4) 

ตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
จ านวน 40 คน แต่เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียน
เง่ือนไขพิเศษ มีจ านวน 1 คน ซ่ึงยัง ไม่เต็มตามจ านวนแผนการรับ ขาดอยู่ 39 คน  ตามนโยบายการรับนักเรียน
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  หากจ านวนนักเรียนประเภทนักเรียนเง่ือนไข
พิเศษ  ไม่เต็มตามจ านวนแผนการรับ ให้น ำส่วนที่เหลือไปรับจำกนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรและนักเรียนนอกเขต
พื้นที่บริกำร โดยน ำคะแนนนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำรมำเรียงล ำดับด้วยกัน แล้ว
เรียกเรียงตำมล ำดับคะแนนจนครบจ ำนวนที่ประกำศรับ  
 บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรและนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริกำร ที่เรียกมาเพิ่มเติมในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ จ านวน 39 คน 
เรียงตามคะแนนจากมาก ไปหาน้อย มีดังนี้ 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1 11302 ด.ช. ธนากร พึ่งเนตร  
2 11009 ด.ช. คเณศสิทธิ์ เจริญ  
3 10112 ด.ญ. ภัทราภรณ์ มณีวงษ์  
4 11403 ด.ญ. นันท์นภัส โหมดขาว  
5 10718 ด.ญ. กมลชนก บัวพก  
6 11014 ด.ญ. ประวัณกรณ์ บุญเกิด  
7 11305 ด.ญ. นัชยา สุวรรณชาติ  
8 10205 ด.ช. กฤติเดช นัตสิทธิ์  
9 10918 ด.ช. ภูริช มีเคน  
10 11311 ด.ญ. ไรวินท์ คมคาย  
11 11202 ด.ช. รัตนชัย สว่างเวียง  
12 10505 ด.ญ. นิศาชล เลาหะไพบูลย์  
13 10601 ด.ช. อนุวัตร ไชยสอาด  
14 11108 ด.ช. ศรัญ ทองเรือง  
15 10514 ด.ช. ธีทัต สุขส าราญ  
16 11418 ด.ช. ปฏิพล สุจริต  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
17 11112 ด.ญ. พิมพ์รภัช ขอดค า  
18 10915 ด.ญ. กัญญาวีร ์ บุญส่ง  
19 11420 ด.ช. สกลธ์ภัฏช เมืองอ าพัน  
20 10214 ด.ช. ภัทรกร เอี่ยมเทียน  
21 11013 ด.ช. ธนากร ลายคลาม  
22 11417 ด.ญ. จิรวรรณ สังข์เสนาะ  
23 10115 ด.ช. รชต ทองอินทร์  
24 11012 ด.ญ. ขวัญภภร บัณฑิต  
25 10817 ด.ช. พุฒิภูม ิ ชุ่มช่ืน  
26 11504 ด.ญ. เยาวพา จรไพรวัลย ์  
27 10206 ด.ญ. พิมณภัทร แก้วขอนแก่น  
28 11320 ด.ช. จีรเดช จันทะโชติ  
29 10202 ด.ช. กิตติศักดิ์ ทิพย์สละ  
30 10714 ด.ช. สุรศักด์ิ รอดศิริ  
31 11015 ด.ช. ปิยะ น้อยก้อน  
32 10807 ด.ญ. ฉัตรพร นาสารีย์  
33 10603 ด.ช. ลินณวัฒน ์ ทางธรรม  
34 10219 ด.ญ. พิมณภัทร เจียมสกุล  
35 10811 ด.ช. วรฉัตร บุญพิศน์  
36 11113 ด.ญ. สุนันทา ยิ้มสวน  
37 10308 ด.ช. พชรวินทร ์ ขาวผ่อง  
38 11011 ด.ญ. พรปวีณ์ เจริญ  
39 11316 ด.ญ. ชวินนุช ล้ าทวีพรรณ  
 

 
รายชื่อส ารอง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1 10213 ด.ญ. กัญญารัตน ์ พึ่งเนตร  
2 10108 ด.ช. อัมรินทร ์ มีมงคล  
3 10320 ด.ญ. วิโรษณา เจริญธรรม  
4 10708 ด.ญ. วรรณธนาต์ ข าโคกกรวด  
5 11415 ด.ช. อภิมุข สืบสายพันธ์  

 

หมายเหตุ หากมีนักเรียนสละสิทธ์ิจะเรียกส ารองตามล าดับ 
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