
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

(English Program: EP) 

                                             

  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ผ่านระบบการรับนักเรียนออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี   

19-23 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงประกาศรายรายช่ือนักเรียน   
ท่ีมีคุณสมบัติครบ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัด       
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ดังบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้ และให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ก าหนดการสอบคัดเลือก 

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

ผู้มีสิทธิ์สอบต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพราระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสนามสอบ ในเวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และเข้าสอบ

คัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ 

6 มีนาคม 2565 

08.30 – 10.00 น. ภาษาอังกฤษ อาคารนาครส่ า 1. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 

2. ดินสอด า 2B กบเหลา    

   3. ยางลบดินสอ 

10.15-12.00 น. สัมภาษณ์ 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 ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป  ถ่ายเอกสาร และ

รับรองส 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 หาก

ไม่มีส 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 ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นหน้ าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

จะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด หาก

ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์  โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถ

ติดตามรายละเอียดต่างๆได้ท่ี เวบไซด์  www.nakorn.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ หมายเลข

โทรศัพท์ 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 

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program: EP)  

 ห้องสอบที่ 1 ห้อง 626 อาคารนาครส่ า เลขที่ 20101 - 20125 

เลขที่สอบ ชื่อ- สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
20101 ด.ญ.พัชรพร  กล่ินจันทร์   
20102 ด.ญ.ณัฐวดี  กุลธีระวิทย์   
20103 ด.ญ.ธัญลักษณ์  กวีวัจน์   
20104 ด.ช.ศุภวิชญ์  จุมวงษ์   
20105 ด.ญ.กรรณิการ์  คงเกษม   
20106 ด.ช.นรภัทร  ส่ิวส าแดง   
20107 ด.ญ.ชญานุช  พลนิยม   
20108 ด.ญ.ชฎาพร  มงคลอธิวัฒน์   
20109 ด.ญ.เป่ียมสุข  แสงไชยราช   
20110 ด.ช.คุณานนท์  วุ่นพ่วน   
20111 ด.ญ.บุตรน้ าเพ็ชร  จันทร์เพ็ชร   
20112 ด.ช.ปพนธีร์   ทองวันดี    
20113 ด.ญ.พิมพ์รกานต์  เพิ่มเพียร   
20114 ด.ช.อชิตพล  พันธ์ฟุ้ง   
20115 ด.ญ.นวรัตน์  วงษ์ดี   
20116 ด.ญ.ธัญพิชชา  ศรีภิญโญ   
20117 ด.ญ.อินทชิตาภา  ทองฤทธิ์   
20118 ด.ช.ธนัทเทพ  วิไลวงษ์   
20119 ด.ญ.เหมือนตะวัน  สุขสมทิพย์   
20120 ด.ญ.กนกพร  สุขเหมือน   
20121 ด.ช.สุธี  เรืองเดช   
20122 ด.ช.ชวภณ  ธรรมเจริญ   
20123 ด.ญ.พิมพ์นารา  เขมจีรวัสส์   
20124 ด.ญ.กนกวรรณ  จันทร์โท   
20125 ด.ช.ภัทรดนัย  พฤกษศรี   

 

 



 

 

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 ................. 


