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ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

                                         

 ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับสมัครนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการสอบคัดเลือกนั้น  โรงเรียนขอประกาศให้ทราบว่า 
นักเรียนท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกท่ีโรงเรียนก าหนดตามท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. นักเรียน มารายงานตัวและมอบตัว วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564   
  2. ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว 
   1) นักเรียนต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   2) รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องเรียนท่ีก าหนด (การรายงานตัวและมอบตัวจะ
ก าหนดเป็นช่วงเวลาตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) 
   หมายเหตุ  โรงเรียนจะประกาศห้องเรียน เวลาและสถานท่ี ในการรายงานตัวและมอบตัว       
ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ทางเวบ็ไซต์โรงเรียน  www.nakorn.ac.th และเพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                                  (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ  จ านวน 200 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1 12215 เด็กหญิง กัญญาภัทร ศรีสด  
2 11309 เด็กหญิง อชิรญา อิงอุดมนุกูล  
3 12216 เด็กหญิง พีรญา ไต่เมฆ  
4 11619 เด็กชาย กล้าภวิษย์ เเว่นรัมย์  
5 11318 เด็กชาย อชิรวิชญ์ บูรณศรี  
6 11914 เด็กหญิง อภิษฎา บัวเจริญ  
7 12602 เด็กหญิง ธัญญนันน ์ นิธิเนตติกานนท์  
8 11501 เด็กชาย นาธาเนล อายูบัน  
9 11712 เด็กหญิง ชญานินทร์ จ่าพิชม  
10 11210 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา ธนพจน์ดลฤทธิ์  
11 11817 เด็กชาย ชยุต พวงยาน ี  
12 12502 เด็กหญิง วิรัลพัชร์ เป้าทอง  
13 12116 เด็กชาย ภาณุภัทร ตุ๊คง  
14 11302 เด็กหญิง กฤตวรรณ ทับทิม  
15 12604 เด็กชาย พีรวิชญ ์ ผาสีดา  
16 12206 เด็กหญิง ณิชากร สมนึกเจริญสุข  
17 12305 เด็กชาย สิรวิชญ์ เพชรประไพ  
18 12506 เด็กชาย ปุณญกันต์ ฤทธิ์แดง  
19 12505 เด็กชาย ศุภวรรธน ์ งามแก้ว  
20 11903 เด็กหญิง ลภัสรดา รุ่งเป้า  
21 12108 เด็กหญิง ภีรณี คนเสงี่ยม  
22 12408 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แจ่มนุช  
23 12603 เด็กหญิง ชัญญานุช ธนเดชด ารงค์สุข  
24 11906 เด็กหญิง กชพรรณ บุญงาม  
25 12205 เด็กหญิง ณัฐภัทร์ชนก ฤทธิ์ธนาหิรัญ  
26 11220 เด็กหญิง พัฒน์นร ี อังคะ  
27 11320 เด็กหญิง นิชาภา อินทัตสิงห์  
28 11714 เด็กหญิง กัญญาวีร ์ พุคคะโต  
29 12512 เด็กชาย กิตติคุณ จิตต์ประสงค์  
30 12002 เด็กหญิง อรชา สายค าภา  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
31 11503 เด็กหญิง ณัฎฐกมล พ่อกว้าง  
32 11407 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ รอบคอบ  
33 11809 เด็กหญิง อริญรดา ทองแก้ว  
34 12001 เด็กชาย พีรวุฒ ิ วัยวัฒน ์  
35 11307 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีเพ็ชร  
36 11316 เด็กชาย กิตติ อาบสุวรรณ์  
37 12214 เด็กหญิง สุภาวดี จันทร์ศิริ  
38 12316 เด็กชาย ภัทรกร มงคลศิษฐ์  
39 11615 เด็กหญิง ปิ่นรัตน ์ ทองเกิด  
40 12107 เด็กชาย ก้องณพัฒน ์ วัฒน์ปัญญวัฒน ์  
41 11308 เด็กชาย ภัทร สิงห์กวาง  
42 11810 เด็กชาย อภิชาติ ทวีศรี  
43 12516 เด็กหญิง กชกร พระไทร  
44 11703 เด็กหญิง โสภิดา จรหนู  
45 11416 เด็กหญิง อรรัมภา นุชดี  
46 12210 เด็กหญิง สิริรัตน์ พรมมา  
47 11808 เด็กชาย อรรถพร เทวะผลิน  
48 11213 เด็กชาย ณัฐพล จันนนท์  
49 11301 เด็กหญิง ชนนัฎ อัมฤทธิ์  
50 12112 เด็กชาย ระพีพฒัน ์ สายทอง  
51 11512 เด็กหญิง ปาณิสรา สัตบุรุษ  
52 11918 เด็กชาย ฐิติวัสส์ บุญมา  
53 11908 เด็กหญิง ปาลิตา หวังดี  
54 11607 เด็กหญิง ปรียาภัทร สาริกา  
55 12411 เด็กหญิง ศศินกานต์ เล็กน้อย  
56 11618 เด็กชาย ทินภัทร วิลาโพธิ์  
57 12520 เด็กชาย ภวินท์ บัวครุฑ  
58 11704 เด็กหญิง สุกัญญา ซอกรัมย ์  
59 11713 เด็กชาย ศราวุฒิ วงศ์บุญธรรม  
60 11716 เด็กหญิง กุศลิน เจริญพร  
61 11219 เด็กหญิง ณัทคชาท์พัชร อัครโชติวรากุล  
62 12507 เด็กหญิง ธฤษวรรณ ผิวนวล  
63 12317 เด็กหญิง นพกานต์ ยังมี  
64 11205 เด็กชาย เจตวัฒน์ มาลัยรัตน์  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
65 11510 เด็กหญิง กัลยภรณ์ เวชแพทย์  
66 12113 เด็กชาย ภูวกร ชวินบวรสิน  
67 11319 เด็กชาย ธนพงศ์ ทับน้อย  
68 12117 เด็กชาย ญาณากร นาคประสิทธิ์  
69 11911 เด็กชาย ญาณวุฒิ เขียวชอุ่ม  
70 12105 เด็กชาย ภิริยพงศ์ สายเท้าเอี้ยน  
71 12010 เด็กชาย ณัฐภัทร อายุโย  
72 11417 เด็กชาย สุรวัฒน ์ คณฑา  
73 11802 เด็กชาย ทยากร แสงจีน  
74 11520 เด็กหญิง จิรชยา ตะวงษา  
75 11606 เด็กชาย ณัฐกร จันทร์ศร  
76 11306 เด็กชาย มารุดิศ สังสะโอภาส  
77 11909 เด็กชาย ศุภกร นุชธิสาร  
78 11910 เด็กชาย ปิ่นประทีป แสงสว่าง  
79 12501 เด็กชาย รัฐนันท์ ชูเกียรติศิริ  
80 11718 เด็กชาย ชุติพนธ์ สาลี  
81 11919 เด็กชาย ราเมศ แซ่โค้ว  
82 12414 เด็กชาย จิรพันธ ์ อยู่เส็ง  
83 11509 เด็กชาย ธรา ศรีสกุล  
84 11406 เด็กหญิง อริษา สุวานิโช  
85 12211 เด็กหญิง อัญมณี ยอดแย้ม  
86 11814 เด็กหญิง ศรันย์รัชต์ เปรียบยิ่ง  
87 12220 เด็กหญิง สิรินยาภรณ์ นาคสุข  
88 12003 เด็กหญิง รัตน์ฐาภัทร เตชะดี  
89 11315 เด็กชาย เอกรินทร์ ทุมดี  
90 12103 เด็กชาย ภัทรพงศ์ ม่วงสวัสด์ิ  
91 11408 เด็กหญิง กวิศรา ธนวุฒนิิธิเวช  
92 12301 เด็กชาย ฤทธิชัย ฤทธิ์เดช  
93 11816 เด็กหญิง กมลรัตน์ พุทธศัย  
94 12217 เด็กหญิง ธนิศา เขียวข า  
95 11815 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สุกใส  
96 12213 เด็กชาย พิเชฐ วังยายฉิม  
97 11519 เด็กชาย จิรพัฒน ์ แปลงแดง  
98 12417 เด็กหญิง ปอขวัญ พ่วงดี  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
99 11504 เด็กชาย ศราวุฒิ แพรสี  
100 12311 เด็กชาย ณัฐวัศห์ รัตนสาร  
101 12114 เด็กชาย ภวัต เศวตรพัชร์  
102 12306 เด็กหญิง ศุทธินี สุขมณี  
103 11214 เด็กหญิง ปุณยาพร โง้วไพศาล  
104 11601 เด็กชาย พชรพงศ์ คัมภิระ  
105 11313 เด็กหญิง จริยาพร อ่อนมั่น  
106 11410 เด็กหญิง ณิชชาพันธุ์ แสงมิ  
107 11907 เด็กชาย กันตภณ บัวลอย  
108 11212 เด็กหญิง ฉัตรปภัสสร เนต ิ  
109 12419 เด็กชาย จิณณะ ประเสริฐสุคนธ์  
110 12218 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เข็มเงิน  
111 11812 เด็กชาย กรวิชญ ์ ตอโมกข์  
112 11209 เด็กหญิง พรนัชชา พรมพล  
113 12402 เด็กหญิง กุลธิดา นุชดี  
114 11314 เด็กหญิง นริศรัญญ ์ จ าปาละ  
115 11804 เด็กชาย ชิติพัทธ์ นิจพัฒน ์  
116 12312 เด็กหญิง จิรภัทร กันกุล  
117 11902 เด็กชาย ณัฐกุล ลวดตะคุ  
118 12405 เด็กหญิง นภัสสร สนองลักษณ์  
119 11610 เด็กชาย กวินภพ ฟ้าหทัย  
120 12004 เด็กหญิง รุ่งฤดี คราประยูร  
121 11211 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ หงษ์สาหัส  
122 11312 เด็กหญิง อัญญาภรณ์ แช่มมั่นคง  
123 12504 เด็กชาย วรกานต์ ล้ าเลิศ  
124 11916 เด็กชาย ธนภัทร โป๊ะฮง  
125 11602 เด็กหญิง กมลวรรณ บุญโชติ  
126 11616 เด็กชาย สุวิศิษย์ ชูเชิด  
127 12015 เด็กหญิง กรกัญญา อ่วมเจียกเจริญ  
128 11818 เด็กหญิง ปริยาภัทร นิลชิต  
129 11207 เด็กหญิง ศิวพร สวัสดี  
130 11715 เด็กหญิง พัชรีวรรณ บุญมาก  
131 12413 เด็กหญิง สุนิษา ถาวร  
132 12020 เด็กหญิง ธัญรัต อินวอน  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
133 12409 เด็กชาย ไอศูรย์ จันทะ  
134 12209 เด็กหญิง ศิริรักษ์ ศิริมงคล  
135 12509 เด็กชาย อดิศร ไทยกลัด  
136 11708 เด็กชาย ภูริพัฒน ์ บัวเจริญ  
137 11420 เด็กชาย เกียรติกุล มณีกระจ่าง  
138 11706 เด็กชาย ชยธร ปิ่นทอง  
139 12420 เด็กชาย พงศ์สวัสด์ิ พาวขุนทด  
140 11711 เด็กหญิง ณธิดา สาธร  
141 12219 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ พลสอน  
142 11608 เด็กหญิง จุฑามาศ พินารมย ์  
143 12518 เด็กหญิง โชติรัตน์ ธีรสินธุ์โสภณ  
144 12508 เด็กหญิง อริศรา เเทนรินทร์  
145 11215 เด็กชาย ธนากร พวงจินดา  
146 12308 เด็กหญิง อรณิชา สุวรรณโครธ  
147 12310 เด็กหญิง สุชานันท์ คชสิงห์  
148 12404 เด็กชาย ชินบัญ นกน้อย  
149 11203 เด็กชาย ศตวรรษ ศรีอ่อน  
150 12018 เด็กหญิง สาธิดา บุญพูล  
151 11617 เด็กหญิง ปฐมาวดี คชอาภรณ์  
152 11412 เด็กหญิง สุพรรษา แตงจืด  
153 11414 เด็กชาย สุรกุล สุทธิสูงกุล  
154 12120 เด็กชาย ศุภกร แก้วก าพร้า  
155 11605 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แสงดา  
156 11701 เด็กชาย ชนะชน บุราณรักษ์  
157 11913 เด็กหญิง วรัทยา สินศิริ  
158 12101 เด็กหญิง อิสริยา แอบเงิน  
159 12415 เด็กหญิง ภัคธีมา ปานสาคร  
160 12601 เด็กหญิง กัลยากร ปะราชิโก  
161 11208 เด็กชาย ชนะชัย เมืองโคตร  
162 11304 เด็กหญิง จิรนันท์ นาคพยัคฆ์  
163 12313 เด็กชาย รินทร์นวัตร มาหา  
164 11603 เด็กชาย สธนธร สว่างเวียง  
165 12115 เด็กหญิง ปภัสราภร เสนัง  
166 11912 เด็กชาย ภูวิณัฐ กิ่งบ ู  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
167 12203 เด็กชาย คณัส ตาลสิทธิ์  
168 12320 เด็กหญิง รินท์นิตา เพริศแก้ว  
169 12514 เด็กหญิง บุษราณี วงศ์ศรีชา  
170 11405 เด็กชาย กิตติพิสุทธิ์ รติพรเลิศ  
171 11402 เด็กหญิง สุภาพร หมั่นทองหลาง  
172 12519 เด็กหญิง กิดาการ ทาบรรหาร  
173 11303 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ สิงพร  
174 12309 เด็กชาย จักษ์กรินย์ อินทชิต  
175 11508 เด็กชาย ศิวกรณ์ คงคาชาติ  
176 12315 เด็กหญิง นภัส รักษาศรี  
177 12009 เด็กหญิง พาขวัญ สิทธิรส  
178 12401 เด็กชาย ณัฏฐพงศ์ ศรีจันทร์  
179 12513 เด็กหญิง กมลชนก แป้งหอม  
180 12208 เด็กชาย อลงกรณ์ กิ่งชัยภูมิ  
181 11310 เด็กชาย สันชัย อ่างทอง  
182 11811 เด็กหญิง ธิติมา สืบจากศรี  
183 12318 เด็กหญิง อัญชลี เข็มศรี  
184 12005 เด็กชาย ศุภวิชญ์ นาคฤทธิ์  
185 12303 เด็กชาย ชานนท์ บุตรดา  
186 11202 เด็กหญิง ธัญพร ด าเนินงาม  
187 11613 เด็กชาย กิตติภูมิ ช่วยค้ า  
188 12019 เด็กหญิง จิรวรรณ รสจันทร์  
189 11413 เด็กชาย ยศพล ทัศพร  
190 12106 เด็กหญิง เบญญาภา ลาเลิศ  
191 12016 เด็กชาย ชุติวัฒิ โพธิ์พระทอง  
192 11609 เด็กหญิง ภัทรธิดา จุฑาธิปไตย  
193 11719 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ แดงก้อ  
194 11803 เด็กหญิง อริญชยา ทองเท่ียง  
195 11915 เด็กหญิง ภาวิกา วงษ์เหลา  
196 11819 เด็กหญิง ชิดชนก สืบจากจุล  
197 12510 เด็กชาย ธนิก จันทร์ทรากรณ์  
198 11507 เด็กหญิง ปาริตา อาษาใหญ่  
199 12013 เด็กชาย สมยศ พาแพง  
200 11611 เด็กหญิง ญานิกา รุ่งสาง  
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  จ านวน 160 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1 10710 เด็กหญิง ธารีรัตน ์ พุทธสุวรรณ  
2 11017 เด็กหญิง อิสรีย์ โชคถนอมจิตต์  
3 10917 เด็กหญิง วรัญญา ทองแก้ว  
4 10212 เด็กชาย สิทธินนท์ อารีวงษ ์  
5 11016 เด็กหญิง วรินรัตน ์ ระฆงั  
6 10407 เด็กหญิง วิรากานต์ มีมงคล  
7 10211 เด็กชาย กันต์กวิน กิจเจริญ  
8 10318 เด็กหญิง พรวด ี คงศร  
9 10813 เด็กหญิง บุญญิสา บุญร่ม  
10 10502 เด็กหญิง วราภรณ์ สว่างอารมย์  
11 10804 เด็กชาย สิรพัชร เฟื่องนิน  
12 11014 เด็กชาย สิทธิโชค เทวี  
13 10413 เด็กชาย ฉันทพัฒน ์ อาคะ  
14 10406 เด็กชาย กฤตเมธ บุญจันทร์  
15 10206 เด็กชาย อธิปัตย์ ทับทิมพราย  
16 10420 เด็กชาย ธนกร โยธาศิริ  
17 11114 เด็กหญิง ณปภา เเสงเนตร  
18 11109 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขชม  
19 11112 เด็กหญิง ศิริณยกิฏฏิ์ ทรัพย์มูล  
20 10104 เด็กชาย เตชณัฐ เช้ือนิล  
21 11118 เด็กหญิง ภคภรณ์ เลิศปรีชา  
22 11012 เด็กหญิง พิชามญช์ุ นาคบุตร  
23 10901 เด็กหญิง จริญา รสศรี  
24 10817 เด็กหญิง อภิญญา ถ้ าสุวรรณ  
25 10320 เด็กหญิง ณรัชยา ระงับทุกข์  
26 10811 เด็กหญิง เขมจิรา เล้ียงภาณุกร  
27 10219 เด็กหญิง อรัญญา ริมสมุทร์  
28 11107 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ วงษ์เศษ  
29 10517 เด็กหญิง ชนาภา คุ้นเคย  
30 10504 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ แซ่จัน  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
31 11117 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ มุขศรี  
32 10316 เด็กหญิง ลัญชนา ศรีนวลใย  
33 11020 เด็กหญิง ปริยฉัตร โชติกุล  
34 10116 เด็กชาย ศรัณย์พัทธ์ เมืองค า  
35 11010 เด็กชาย ศุภกฤษ ศิริแก้ว  
36 10912 เด็กหญิง รังสิมา ศรีเพชร  
37 10117 เด็กหญิง นงนภัส กล่ าแสง  
38 10209 เด็กหญิง กานต์ธิดา ศรีพานิช  
39 10107 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ศรียา  
40 10307 เด็กหญิง สร้อยสุดา บุญมา  
41 10301 เด็กชาย ณัฐนนท์ ถาวรเจริญ  
42 10604 เด็กหญิง วนัสนันท์ วงษ์วานิช  
43 10606 เด็กหญิง พัฒน์นร ี เหลือจ้อย  
44 10707 เด็กชาย กฤษณ์ชนะพัจน์ เคหะดิษฐ์  
45 10503 เด็กชาย กิตติ เอี๊ยวชุ่ด  
46 10512 เด็กหญิง ณันทิชา บัวขจร  
47 11009 เด็กชาย ธนภัทร ผิวอ่อน  
48 11105 เด็กหญิง นดวงแก้ว ยศยิ่งยงค์  
49 10403 เด็กหญิง เกสรี สระทองหน  
50 10720 เด็กหญิง สุวิริยา อ าพร  
51 10803 เด็กชาย นิติพัฒน ์ ภิญชวนิชย์  
52 10204 เด็กหญิง ณัฐกัญญาภัค สิทธิประเสริฐ  
53 10314 เด็กชาย กิตติศักดิ์ อวิรุทธพาณิชย์  
54 10506 เด็กชาย อรชุน โอปัณณา  
55 10402 เด็กหญิง สุภา ล้ีเซ็น  
56 10108 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อินทฤทธิ์  
57 10516 เด็กชาย ธนาธิป บุญเขียน  
58 10910 เด็กหญิง ภัสราพร อินเอี่ยม  
59 10220 เด็กหญิง ภานรินทร ์ วัชราธรสุข  
60 10313 เด็กชาย พัชรพล พูลสวัสด์ิ  
61 10201 เด็กหญิง ธิติกานต์ พึ่งกุศล  
62 10412 เด็กหญิง พิชาภา ทางธรรม  
63 10214 นางสาว เสียกเลียว ลี  
64 10304 เด็กชาย บวรภัค กาญจนเกตุ  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
65 11005 เด็กหญิง หทัยภัทร คันธารราษฎร์  
66 11108 เด็กหญิง ชนกนันท์ เพิ่มทวี  
67 10114 เด็กหญิง อินทิรา พลรักษา  
68 10217 เด็กหญิง อริยา องอาจ  
69 10509 เด็กชาย ชาญชัย ช่วยอาษา  
70 10213 เด็กหญิง ศิริปรียา แก้วกนก  
71 10203 เด็กหญิง พิชญา เคนซา  
72 10806 เด็กชาย ศักดิ์ชัย แก้วกิจจา  
73 10411 เด็กชาย ธันวา ธรรมมา  
74 10210 เด็กชาย วัชรพล ยุทธการ  
75 10414 เด็กชาย พิตตินันท์ เปรมกระสินธุ ์  
76 11006 เด็กหญิง ชนนิภา แสนหูม  
77 11011 เด็กชาย เดชาวัสส์ อากิม  
78 10905 เด็กหญิง อักษราภัค เจริญสถิตโชค  
79 10914 เด็กชาย อดิศร เบ็ญเย่ียม  
80 10501 เด็กชาย ศักดิพัฒน์ ภูงามนิล  
81 10818 เด็กหญิง ศศิธร ธัญญสมบูรณ์  
82 10418 เด็กหญิง พิยดา ข าคีรี  
83 10202 เด็กชาย กิตติพัศ ค าแก้ว  
84 10303 เด็กหญิง ปรีดาพร ค ามี  
85 10906 เด็กชาย กิตติภพ เพ็งสุข  
86 10617 เด็กชาย อัศวิน สีอ่อน  
87 11004 เด็กชาย นันทภพ วงค์จันทร์  
88 10815 เด็กชาย ชยพล ราษฎรดี  
89 10507 เด็กหญิง พลอยณิชชา ภัคกุลนิธิพัฒน ์  
90 10610 เด็กหญิง โสภิตา คงคาหลวง  
91 11018 เด็กหญิง สิริรัตน ธงไทยศิร ิ  
92 10709 เด็กชาย ภาสกร เพ็งมี  
93 10715 เด็กชาย กิตติพัศ ราตรีวงษ ์  
94 10115 เด็กหญิง ชุดา ศรีใส  
95 10408 เด็กชาย ธีรภัทร เย็นจิตร  
96 10417 เด็กหญิง ชนิดา ศิลสิบ  
97 10812 เด็กหญิง กรกว ี เจียรสถิตย์  
98 10615 เด็กชาย กิตติกานต์ กองรัมย ์  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
99 10714 เด็กชาย ศักดิธัช ผ่องศรี  
100 10505 เด็กหญิง วิชุตา นาคา  
101 10816 เด็กชาย นิธิวิทย์ รตนเขียวปาน  
102 10103 เด็กชาย เป็นหนึ่ง แจ่มศรี  
103 11103 เด็กหญิง ปพิชญา จองอาษา  
104 10611 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ ถิรกาญจน์ธนกิจ  
105 10410 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ดีทวี  
106 10718 เด็กชาย ฤทธิเดช หารไกร  
107 10605 เด็กหญิง อลิสา คงทอง  
108 10619 เด็กหญิง ศิริพร ยิ้มลมัย  
109 10701 เด็กชาย ธรรมสรณ์ บุรีทอง  
110 11002 เด็กชาย รชต ดีเส็ง  
111 10705 เด็กชาย ศุภณัฐ เอี่ยมอ่อน  
112 10404 เด็กชาย ศักดา พลชะริน  
113 10908 เด็กชาย ณัฐภัทร สุขทุม  
114 10913 เด็กหญิง ภรศศิร์ สินชู  
115 10419 เด็กหญิง ชวิศา ทุมดี  
116 10711 เด็กหญิง พลอยชมพู ลาวชัย  
117 11106 เด็กชาย สุวรรณภูม ิ มณีสุข  
118 10317 เด็กหญิง สุภาภรณ์ ประเสริฐ  
119 10820 เด็กหญิง สุชานัน คะเณสุข  
120 10218 เด็กหญิง สุกัญญา ศักดิ์ดาเจริญ  
121 10716 เด็กชาย ณัฐวุติ เสียงประเสริฐ  
122 10302 เด็กชาย โรจนศักดิ์ มั่งค่ัง  
123 10216 เด็กหญิง ปริชญา ผลจันทร์  
124 10101 เด็กหญิง จรีญวรรณ อินทรวงษ ์  
125 10601 เด็กหญิง ศุภสุตา ละออง  
126 10513 เด็กหญิง ชญาดา สุวดิษฐ์  
127 10616 เด็กหญิง พิมพ์พิศุฐภา ฉายอรุณ  
128 11008 เด็กชาย นนทพัฒน นามมนตรี  
129 10814 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เจริญทรัพย์  
130 10310 เด็กหญิง มาริษา หอมมาก  
131 10704 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ส้มเช้า  
132 10807 เด็กชาย คุณาทร เคียนงาม  
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ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
133 10801 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ สอนเมือง  
134 10415 เด็กชาย อมรวัฒน ์ คณะพันธ์  
135 10416 เด็กชาย วุฒิภัทร ใจซื่อ  
136 10409 เด็กชาย ปองภพ สังข์ลาโพธิ์  
137 11013 เด็กหญิง สุวภัทร ศรีสุขภู่  
138 11104 เด็กหญิง ธิดาภา นันทะเสน  
139 10215 เด็กหญิง สาวิตรี จันทรานนท์  
140 10106 เด็กชาย อริณชัย ชูพยุง  
141 10620 เด็กหญิง กุลธิดา  เเสนโคตร  
142 11001 เด็กชาย ภัฎสวัชค์ จิตต์สวัสด์ิ  
143 10810 เด็กหญิง อรปรียา นิมิตรมาลา  
144 10607 เด็กหญิง เหมือนฝัน พ่วงพูล  
145 10613 เด็กหญิง ปุญยาพร บุญจันทร์  
146 10713 เด็กหญิง ธิติการณ ์ มีประเสริฐ  
147 10515 เด็กชาย เยสเซอร์ ปิ๊งเกอร์  
148 10902 เด็กชาย พีรณัฐ บุญสิทธิ์  
149 11003 เด็กชาย อนพัทย ์ สุดสังเกตุ  
150 10808 เด็กหญิง มนัสนันท์ เนื่องจากจุ้ย  
151 10119 เด็กหญิง นริศรา ตันกบ  
152 10904 เด็กชาย ภีมปกร เรียงวงษ ์  
153 11102 เด็กชาย ภัทรกร พงศ์สะอาด  
154 10401 เด็กหญิง นฤภร ฟูวุฒ ิ  
155 10207 เด็กชาย ธนเดช วัยวุฒิโธ  
156 10618 เด็กชาย ธันวา บุบผาชาติ  
157 10105 เด็กชาย ศิริโชค คุ้มภัย  
158 10111 เด็กหญิง ณัฐธิดา ยอดทอง  
159 10915 เด็กหญิง ญาธิดา ช่ืนแก้ว  
160 10113 เด็กหญิง ภริณ ธนาวัชรชัยกร  
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ จ านวน 40 คน 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1 10109 เด็กชาย ภูริณัฐ แสงศศิธร เงื่อนไขพิเศษ ข้อ (4) 
2 11518 เด็กหญิง บุณณดา โพธิ์ศรี เงื่อนไขพิเศษ ข้อ (4) 

ตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
จ านวน 40 คน แต่เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท
นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ มีจ านวน 2 คน ซ่ึงยัง ไม่เต็มตามจ านวนแผนการรับ ขาดอยู่ 38 คน  ตามนโยบายการ
รับนักเรียนและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ปีการศึกษา 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  หากจ านวนนักเรียน
ประเภทนักเรียนนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ ไม่เต็มตามจ านวนแผนการรับ ให้น ำส่วนที่เหลือไปรับจำกนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริกำรและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร โดยน ำคะแนนนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรกับนักเรียนนอก
เขตพื้นที่บริกำรมำเรียงล ำดับด้วยกัน แล้วเรียกเรียงตำมล ำดับคะแนนจนครบจ ำนวนที่ประกำศรับ  
 บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรและนักเรียนนอกเขต
พื้นที่บริกำร ที่เรียกมาเพิ่มเติมในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
จ านวน 38 คน เรียงตามคะแนนจากมาก ไปหาน้อย ดังนี้ 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1 11206 เด็กชาย อัครเดช ฉายาวาส  
2 11418 เด็กชาย ให้คุณ นวลสุวรรณ์  
3 11517 เด็กหญิง ชญานุช ด่านโพธิวัฒน ์  
4 11720 เด็กชาย ณัฐธวัช จอมทอง  
5 11917 เด็กหญิง เสาวลักษณื ศรีแก้ว  
6 12008 เด็กหญิง ธัญญาเรศ คล้ายจันทร์  
7 11612 เด็กชาย ปิยะภูมิ สาคล่อง  
8 11904 เด็กหญิง ภคพร อินทิราช  
9 12517 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เข็มมลฑา  
10 12012 เด็กชาย ปราย นาคน้อย  
11 11710 เด็กชาย ปภาวิน พานศรี  
12 11820 เด็กหญิง พัชรีพร วังยายฉิม  
13 11305 เด็กหญิง ณัชชา กล่อมชุ่ม  
14 11807 เด็กชาย พีรพณ จวนเจริญ  
15 12110 เด็กชาย พีระพฒัน ์ อินมูลน้อย  



14 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
16 12119 เด็กหญิง ชนิษฐา ไชยเสน  
17 10120 เด็กชาย นพกร สินบริสุทธิ์  
18 10918 เด็กชาย กรีตนวัฒน ์ จันทร์เป้า  
19 11805 เด็กหญิง สุภาภรณ์ กองแก้ว  
20 11709 เด็กหญิง มาลินี เม่นน้อย  
21 10306 เด็กชาย วรพล เนียมนวล  
22 12006 เด็กหญิง ชญานุตน์ นาคนาคา  
23 10520 เด็กชาย พนมกร บัวเทศ  
24 12111 เด็กหญิง พรพิมล เทพชุมแสง  
25 12017 เด็กหญิง ธนภร ปฐมนิธิเดชเดช  
26 10205 เด็กชาย สมพร กล่ินสุคนธ์  
27 11515 เด็กชาย ชาญณรงค์ พานสีหามาต  
28 11604 เด็กหญิง บัณฑิตา ร่างสม  
29 11502 เด็กชาย ภัทรินทร์ บุญคง  
30 12503 เด็กชาย จิราย ุ นัตสิทธิ์  
31 12007 เด็กชาย มาคุณ ศรีสะอาด  
32 12102 เด็กชาย บุญฤทธิ์ กองแก้ว  
33 11511 เด็กหญิง พัชราลักษณ์ ทางธรรม  
34 12204 เด็กชาย ปณิธาน อินทนะ  
35 10703 เด็กหญิง ไอญฎา ไชยสวน  
36 11216 เด็กชาย พงศ์กร กล่ินจันทร์  
37 11111 เด็กหญิง นภสร ศรีงาม  
38 10712 เด็กหญิง สาธิดา ชมเชย  

 
 

รายชื่อส ารอง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2564 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ –  นามสกุล หมายเหตุ 
1 12307 เด็กหญิง อรจิราย์ รัมเวทย์  
2 10508 เด็กชาย อดิศักดิ์ จ่ันถลา  
3 11813 เด็กชาย เมษา โถมข า  
4 12207 เด็กหญิง ญัฏชยา ธรรมนุชา  
5 10305 เด็กชาย ชิติพัทธ์ สีชมภู  

 

หมายเหตุ หากมีนักเรียนสละสิทธ์ิจะเรียกส ารองตามล าดับ 


