
1 

 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับสมัครนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการสอบคัดเลือกนั้น  โรงเรียนขอประกาศให้ทราบว่า 
นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอให้ผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ตามท้ายประกาศนี้ จะต้องถอืปฏิบัติและด าเนินการมอบตัว ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดและระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่ง
ข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยใหป้ฏิบัติดังนี้ 

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

กรุงไทย ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2565 (จ านวนเงิน และใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา ท้ายประกาศ หากไม่
สามารถพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษาได้ ให้ติดต่อขอรับได้ท่ีโรงเรียนในวันมอบตัว)  

 3. ส่ิงท่ีต้องเตรียมในการมอบตัว 
     3.1 นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม หรือโรงเรียนเดิม 
          3.2 ใบมอบตัว  
     3.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หากไม่

น ามาจะไม่รับมอบตัว 
     3.4 ปากกา 

  4. ขั้นตอนรายงานตัวและการมอบตัว วันท่ี 2 เมษายน 2565   
   1) ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย และมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรอง
ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์
เวลา 08.30-09.00 น.(นักเรียน กับผู้ปกครอง 1 คน) 
   2) คณะผู้ริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคมพบผู้ปกครองและนักเรียน 
   3) ผู้ปกครองลงช่ือมอบตัว (ตามห้องเรียน) และส่งเอกสารใบมอบตัว และ ปพ.1 
   4) พบครูท่ีปรึกษา 

   5) เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
 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  1 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

                            

      (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. ชนะพล หวังกุศล     
2  ด.ช. ชิติพัทธ์ จันทร์สิงห์     
3  ด.ช. ฐปนัท เเสงอาวุธ     
4  ด.ช. ณฐกร เหลืองวัฒนพาณิช     
5  ด.ช. ณภัทร ทองภู     
6  ด.ช. ณัฏฐศรัณยุ์ อิสระเสนารักษ์     
7  ด.ช. ณัฐพนธ์ สุคนธสาร     
8  ด.ช. ธนพัฒน ์ พ้นภัย     
9  ด.ช. ธนวัฒน ์ วิลัยโรจน์     
10  ด.ช. นทีเทพ พรหมบุตร     
11  ด.ช. ปณต รอบคอบ     
12  ด.ช. ประพัฒน์พงษ ์ กองแก้ว     
13  ด.ช. ปุณณัตถ์ ตันสกุล     
14  ด.ช. พงศภัค สมพงษ์     
15  ด.ช. ภัคศรัณย์ สันติธรารักษ์     
16  ด.ช. ภูบดี คนมั่น     
17  ด.ช. ภูริวัฒน ์ แว่นรัมย ์     
18  ด.ช. วิชญ์พงศ์ เอี่ยมพาหล     
19  ด.ช. สิปปกร ทิพโกมุท     
20  ด.ช. อติคุณ เตบุญมี     
21  ด.ญ. กานต์ชนิตา บ ารุงกิจ     
22  ด.ญ. คิรากร ประสงค์ศรี     
23  ด.ญ. จิดาภา จอมค าสี     
24  ด.ญ. ชมพูเนกข์ ต้ังสิริสมบูรณ์     
25  ด.ญ. ชลรดา เนื่องจากอวน     
26  ด.ญ. ณัจยา เดชพันธ์     
27  ด.ญ. นันทนัช ปรีสมัย     
28  ด.ญ. นันทัชพร บุญยะสิทธิ์     
29  ด.ญ. ปณิตตรา จ่ันศิริ     
30  ด.ญ. ปภาวรินทร์ ฉิมวัย     
31  ด.ญ. พรปวีณ์ เนต ิ     
32  ด.ญ. พัชราภา พูลสวัสด์ิ     
33  ด.ญ. ภคพร เข็มทอง     
34  ด.ญ. ภัคพร สิงหน     
35  ด.ญ. ภัทรมล บุญเคล้ิม     
36  ด.ญ. ภัทราภา อาจส าอางค์     
37  ด.ญ. รินรดา เฉลิมศักดิ์     
38  ด.ญ. ศุภิดา ดวงเจริญศิริ     
39  ด.ญ. โสภิดา สีหาโบราณ     
40  ด.ญ. อรไพลิน แสงใส     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/2  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. กิตต์ิธนทัต จันทร์ไพศรี     
2  ด.ช. จารุวัฒน ์ กินขุนทด     
3  ด.ช. ชยพล ค าสิงห์     
4  ด.ช. ชัชชัย กันชัย     
5  ด.ช. ดลภพ เกตุมาลี     
6  ด.ช. ไตรทศ แก้วโพธิ ์     
7  ด.ช. ธนภัทร มั่งค่ัง     
8  ด.ช. ธรรมภัทร ์ เพชรใหม่     
9  ด.ช. ธาดา ทองประมูล     
10  ด.ช. ธีมา หงษ์ทรง     
11  ด.ช. นภัสดล เอี่ยมสอาด     
12  ด.ช. ปฏิภาณ ดวงจันทราศิริ     
13  ด.ช. ปริญญา นาวาพงษ ์     
14  ด.ช. ปวริศ สิทธิไพร     
15  ด.ช. ปัณณธร ประจงมูล     
16  ด.ช. ภาคิณ บุบผารักษ์     
17  ด.ช. ภาคิน เกตุบรรจง     
18  ด.ช. วิธาวินท์ แน่นอุดร     
19  ด.ช. หฤษฎ์ แจ้งจุล     
20  ด.ญ. กัญญาณัฐ ทรงเกตุกุล     
21  ด.ญ. กาญจนาภรณ์ หลวงจ๋า     
22  ด.ญ. ชณัฐตา ถิรจิราธัญ     
23  ด.ญ. ณัฏฐพัชร มงคล     
24  ด.ญ. ธัญวรัตม ์ วงษ์พระจันทร์     
25  ด.ญ. ธิดามาศ แสวงชอบ     
26  ด.ญ. พรปวีณ์ เกตุไทย     
27  ด.ญ. พราวฝัน สง่ารัตนพิมาน     
28  ด.ญ. พิชชาภา ทรัพย์วงศ์ปัญญา     
29  ด.ญ. พิชามญช์ุ ฉวนศรี     
30  ด.ญ. พิมพ์สุดา พิลาบุตร     
31  ด.ญ. พิมพิชชา สมบุญ     
32  ด.ญ. เพ็ญพิชญา เหล่าวงศ์โคตร     
33  ด.ญ. ภาวินี แซ่เฒ้า     
34  ด.ญ. ภูษิตา ประทุมวงษ ์     
35  ด.ญ. มณีรัตน์ พลแสน     
36  ด.ญ. ลักษณารีย์ แก้วกนก     
37  ด.ญ. วัชราภรณ์ จินะการณ์     
38  ด.ญ. วิมลรัตน์ ราษฎร์บริรักษ์     
39  ด.ญ. อภิญญา แดงค า     
40  ด.ญ. อรจิรา พันจีบ     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/3  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. กฤตเมธ พรมจันทร์     
2  ด.ช. กีรติศักดิ์ แก้วกรเมือง     
3  ด.ช. ฉัตรวิรุฬ นพตากูล     
4  ด.ช. ติณณภพ พันธมา     
5  ด.ช. ธนโชติ จีรประภาพันธุ ์     
6  ด.ช. ธนภัทร บูริตธรรม     
7  ด.ช. ธนวัฒน ์ มะลิ     
8  ด.ช. นภัสรวี เอี่ยมสอาด     
9  ด.ช. ปพน สายสุวรรณ     
10  ด.ช. ปองคุณ ขุนหาญ     
11  ด.ช. พงศกร ทองใบ     
12  ด.ช. ภาณุวัฒน์ พงพันธ ์     
13  ด.ช. ยศภัทร แดงประดับ     
14  ด.ช. รัตนชัย แก่นเผือก     
15  ด.ช. วงศกรณ์ ภู่โต๊ะยา     
16  ด.ช. วรพล พรสวัสด์ิ     
17  ด.ช. ศุภัคกรณ์ นาคศรี     
18  ด.ช. สรวิศ จิตรซื่อ     
19  ด.ช. โอสธี อินทร์มูลน้อย     
20  ด.ญ. กิมฮวน ลี     
21  ด.ญ. ขวัญมณี นกพรม     
22  ด.ญ. ชุติมา อินทะปัญญา     
23  ด.ญ. ณพิชยา ธรรมดิษฐ     
24  ด.ญ. ณัชชา พลสงคราม     
25  ด.ญ. ณิชชานันท์ ธนพรเศรษฐสิน     
26  ด.ญ. ธัญลักษณ์ วงษ์ดี     
27  ด.ญ. นภัสสร บุญกอแก้ว     
28  ด.ญ. ปณาฬี ศิลาอาจ     
29  ด.ญ. ปุณณมาส พันธุ์งาม     
30  ด.ญ. พลอยชมพู สายพนัส     
31  ด.ญ. พิชชาภา ฝีมือช่าง     
32  ด.ญ. พิมพ์ลตา สถานทรัพย์     
33  ด.ญ. ภัทธนันต์ จ้อยชารัตน์     
34  ด.ญ. ภัทรภรณ์ อุทโท     
35  ด.ญ. ภูภัทธิรา โพธิ์สุวรรณ     
36  ด.ญ. วรรณพร พรมมอน     
37  ด.ญ. วิรัฐยา เหล่าชัย     
38  ด.ญ. ศิรัญญา วาสนา     
39  ด.ญ. อนัญญา ยศยิ่งยง     
40  ด.ญ. อรญิชา สมัครการ     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/4  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. กรณพัฒน ์ อ าภาพร้อม     
2  ด.ช. กันตภณ จิตสอาด     
3  ด.ช. ณัฐ บุญกล้า     
4  ด.ช. ธันวา เย็นฉ่ า     
5  ด.ช. บุญยวีร ์ เพาะบุญ     
6  ด.ช. ปณิธิ หัดโท     
7  ด.ช. พรพิพัฒน ์ ศรีส้มป่อย     
8  ด.ช. วรกฤศ วัชรโรจน์     
9  ด.ช. วรดนัย เหมือนประสาท     
10  ด.ช. วุฒิภัทร เดชะกุล     
11  ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วสี     
12  ด.ช. ส่ีกร ขาวทอง     
13  ด.ช. สุชานนท์ อยู่ฉ่าง     
14  ด.ช. สุทธิพงศ์ นาดี     
15  ด.ช. สุธนัย ค าสกุล     
16  ด.ช. องอาจ เอี่ยมอ่อน     
17  ด.ช. อภิวัฒน ์ ขอผ่ึงกลาง     
18  ด.ช. อุ้มเพชร พลเวียงธรรม     
19  ด.ช. เอกวัฒน ์ ธาตุทอง     
20  ด.ญ. กชกร โถมข า     
21  ด.ญ. ขวัญฤดี โพธิ์แสง     
22  ด.ญ. ชฎามาศ ด าปรีดา     
23  ด.ญ. ชลธิชา คงมั่น     
24  ด.ญ. โชติกา หล้าพวง     
25  ด.ญ. ฐิติรัตน์ งามมีศรีเกษม     
26  ด.ญ. ณัฏฐธิดา ทรัพย์ศรีศุภชัย     
27  ด.ญ. เตชินี บารมีพิทักษ์     
28  ด.ญ. ธนวรรณ ภิรมรื่น     
29  ด.ญ. นรมน ฉัตรทอง     
30  ด.ญ. นิกกี ้ ซาย     
31  ด.ญ. ปราณชีวา นันทวาทิต     
32  ด.ญ. พรนวพฒัน ์ อ าพันเพ็ญโรจน ์     
33  ด.ญ. พรนัชชา พรหมพราย     
34  ด.ญ. พิชญา เจริญวัย     
35  ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ พวงดอกไม ้     
36  ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ปิยะพิสุทธิ์     
37  ด.ญ. หนึ่งธิดา ศาสดา     
38  ด.ญ. ฬียากร พูลสวัสด์ิ     
39  ด.ญ. อรอุมา ทองอินทร์     
40  ด.ญ. อริสา ธานินทราวัฒน ์     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/5  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. ญาณวิทย์ ศรีญาโณทัย     
2  ด.ช. ตรัยคุณ ศีตะปันย์     
3  ด.ช. ธนพงศ์ มูลอุดม     
4  ด.ช. นนทกานต์ เหยือกเงิน     
5  ด.ช. ปภังกร ยั่งยืน     
6  ด.ช. ปริญญา ตราชู     
7  ด.ช. ปัณณธร เชิดชู     
8  ด.ช. ปัณณวัชร์ จิระราศีพงศ์     
9  ด.ช. ภัทรกร สีหาโม่ง     
10  ด.ช. ภูริวัฒน ์ เต็มสอาด     
11  ด.ช. รชาพัฒน ์ ชลพัฒนา     
12  ด.ช. วราพงษ ์ ทายาท     
13  ด.ช. วิทูร เนตรโรจน์     
14  ด.ช. วุฒิกร นุชดี     
15  ด.ช. สรกฤต พึ่งทรัพย ์     
16  ด.ช. สิรภัทร ตูมไทย     
17  ด.ช. อนันตศักดิ์ เกาะกาใต้     
18  ด.ช. อานนท์ สุวรรณโครธ     
19  ด.ช. อิทธิ ค าเวียงจันทร์     
20  ด.ญ. กวิษา กล่ินเกษร     
21  ด.ญ. เขมิกา อนันวัตไพศาล     
22  ด.ญ. จันทร์ฉาย สีมา     
23  ด.ญ. ชลดา เกิดลาภ     
24  ด.ญ. ชลธิชา สุขสุมิตร     
25  ด.ญ. ณัฐชยา โทผา     
26  ด.ญ. ดวงพร เลิศขจรสุข     
27  ด.ญ. ทิพย์สุคนธ์ เตชะวา     
28  ด.ญ. เบญจวรรณ แป้นไผ่     
29  ด.ญ. ปทิตญา คนซื่อ     
30  ด.ญ. ปรียาภรณ์ ขันธนิยม     
31  ด.ญ. ปิยาภรณ์ จีนไม ้     
32  ด.ญ. พรลภัส ไพรบึง     
33  ด.ญ. พิมพ์นภา ต้นพุฒ     
34  ด.ญ. วิรัลพัชร พิพัฒสุภาพงศ์     
35  ด.ญ. ศศิวิมล พูลผล     
36  ด.ญ. สุกัลยา สุขเจริญ     
37  ด.ญ. สุวิมล เขียวโรจน์     
38  ด.ญ. อรรถยา อาษามั่น     
39  ด.ญ. อัมราภิพัตร์ นวลจันทร์     
40  ด.ญ. อิศราภรณ์ หุ่นทอง     



8 

รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/6  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. ก้องภพ ธรรมภักด ี     
2  ด.ช. กิตติชัย นิลบุตรดา     
3  ด.ช. ชนะภัย กีติพรหม     
4  ด.ช. ชาร์วิน จ าปา     
5  ด.ช. ญาณภัทร แก้วกิจจา     
6  ด.ช. ณัฐวุฒิ สุนิพัฒน ์     
7  ด.ช. ทักษพงศ์ ธนาเพิ่มทรัพย์     
8  ด.ช. น าโชค อุ่นหน ู     
9  ด.ช. ปาโมกข์ กุเวฬรัตน์     
10  ด.ช. พงษ์ศธร พิมพาคุณ     
11  ด.ช. พสิษฐ์ อินศิริ     
12  ด.ช. พิรัศมิ์พล สุขประเสริฐ     
13  ด.ช. โยธิน ธัญญสมบูณ์     
14  ด.ช. รัชชานนท์ คลองบ่อ     
15  ด.ช. รัตนวัชร์ เนียมนุช     
16  ด.ช. ศุภกร หนูมณี     
17  ด.ช. สิทธิพล เทียวประสงค์     
18  ด.ช. หฤษฎ์ กิติชัยชนะพงศ์     
19  ด.ช. อดุลย์วิทย์ ดุงโคกกรวด     
20  ด.ญ. กนิษฐา สินไชย     
21  ด.ญ. กัญญาณี ทูค ามี     
22  ด.ญ. ชลธิชา สุวรรณสุข     
23  ด.ญ. ญาดา ยศยิ่งยงค์     
24  ด.ญ. ดาริกา เปียพนม     
25  ด.ญ. ธนภรณ์ ค าพันธ์     
26  ด.ญ. นรากร ศรีเมือง     
27  ด.ญ. ปารณีย์ มีใจ     
28  ด.ญ. ปิยะธิดา ปานเทวัญ     
29  ด.ญ. ภักลัดดา เดชขุนพล     
30  ด.ญ. ภัทรชิษฎา อินทอง     
31  ด.ญ. ภัทรวรรณ แสงทอง     
32  ด.ญ. มนัสวี ปาทาน     
33  ด.ญ. ไมฮวง ลี     
34  ด.ญ. รดาภรณ์ ร้อยศรี     
35  ด.ญ. รัจนา ลิน     
36  ด.ญ. รัมภ์รดา เพ็ญญะ     
37  ด.ญ. วรรธนา พันธุ์ส าโรง     
38  ด.ญ. ศิศิรา โฮ่บรรรเทา     
39  ด.ญ. สุพิชชา การด าริห ์     
40  ด.ญ. เหมือนฝัน อยู่คะเชทร์     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/7  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. กรวิชญ ์ เจียมวงศากุล     
2  ด.ช. ณฐกร พินหอม     
3  ด.ช. ณัฐฐินันท์ ดิษฐ์สุข     
4  ด.ช. ธนกฤต อินทวงษ ์     
5  ด.ช. ธนพล ล้ิมทองมณี     
6  ด.ช. ธราเทพ น้อยโคตร     
7  ด.ช. ธีรเดช ภิรมย์เกษร     
8  ด.ช. ปุญญพัฒน ์ ขวัญเมือง     
9  ด.ช. พลวรรธน ์ พันธุ์พฤกษ ์     
10  ด.ช. ภีมณัฐ ทาดา     
11  ด.ช. ยศพนธ์ สุขสวัสด์ิ     
12  ด.ช. รัตนศักดิ์ พิกุล     
13  ด.ช. วรพันธุ ์ รอบคอบ     
14  ด.ช. วรภพ พิมพาลัย     
15  ด.ช. ศรัณญ์ คนมั่น     
16  ด.ช. ศิวลี แย้มสุนทร     
17  ด.ช. สิงหพัชร โกเมนเอก     
18  ด.ช. สิทธิศักดิ์ ดีสงเคราะห์     
19  ด.ช. อนันดา นามค า     
20  ด.ญ. กนกภรณ์ พลสงคราม     
21  ด.ญ. กันต์กนิษฐ โยธีธัญญกิจ     
22  ด.ญ. กันยารัตน ์ สุสม     
23  ด.ญ. แก้วเก้า พรมวงษ ์     
24  ด.ญ. จิดาภา นกอยู ่     
25  ด.ญ. ณภัทรชนันท์ เขียวโรจน์     
26  ด.ญ. ณัฏฐกานต์ ชาญศิริเมธา     
27  ด.ญ. ณัฐชา แสนตัน     
28  ด.ญ. ณัฐณิชา สวนบุญ     
29  ด.ญ. ธัญวรรณ ชาวป่า     
30  ด.ญ. นงนุช งามอาการ     
31  ด.ญ. ปิยกานต์ ศรีทอง     
32  ด.ญ. ปุญยวีร ์ สุวิชากร     
33  ด.ญ. เปมิกา น้อมระว ี     
34  ด.ญ. พิมพ์ลภัส พึ่งพินิจ     
35  ด.ญ. รัญชณา นวลมัย     
36  ด.ญ. รัมภา เปรมมณี     
37  ด.ญ. ลลพร จรัสเตโชกูล     
38  ด.ญ. วริศรา สุขเกษม     
39  ด.ญ. สิริกานต์ สกลฤทธิ์     
40  ด.ญ. อมรรัตน ์ นาคพูล     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/8  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. ฐณะวัฒน ์ ขันทองตรีสิน     
2  ด.ช. ณัฐชนน สว่างอารมย์     
3  ด.ช. ณัฐชนน จันทง     
4  ด.ช. ณัฐปกรณ์ บุษราคัมวดี     
5  ด.ช. ณัฐภูมิ พูลเพียร     
6  ด.ช. ธนกฤติ กูดบ้านหนอง     
7  ด.ช. ธนภูม ิ ชูเชิด     
8  ด.ช. ธนวันต์ วิรชัมาศโกมล     
9  ด.ช. นภสินธุ ์ สินไชย     
10  ด.ช. ประพัฒน์พงศ์ ฤทธิ์มาก     
11  ด.ช. พัชรพงศ์ คงศร     
12  ด.ช. ภาณุพงศ์ มิ่งขวัญ     
13  ด.ช. ภาวินทร์ แปกระโทก     
14  ด.ช. ศิรสิทธิ์ ข าวิเศษ     
15  ด.ช. ศุภกิตต์ิ พรหมโสธรไพศาล     
16  ด.ช. สิงหชัย พยุงธรรม     
17  ด.ช. อชิตพล ชอบสะอาด     
18  ด.ช. อชิตะ สุทธิเจษฎาโรจน์     
19  ด.ช. อนวัช ยอดทอง     
20  ด.ญ. กรตินันท์ พันอาษา     
21  ด.ญ. กัญญ์วรา พันธุพล     
22  ด.ญ. จันทร์จิรา ดวงพรม     
23  ด.ญ. จุฑารัตณ์ ศรีจันทร์     
24  ด.ญ. ชญาภา ขวัญทอง     
25  ด.ญ. ชนาภา สัมพันธ์รัตนชัย     
26  ด.ญ. ชนินาถ นาคฤทธิ์     
27  ด.ญ. ธนกมล เสนาปิน     
28  ด.ญ. ธนิดา จ่ันหยวก     
29  ด.ญ. ธัญธนา โพธิ์เวชกุล     
30  ด.ญ. นัฐาพร ทองใบ     
31  ด.ญ. บงกช ขาวงาม     
32  ด.ญ. พริมรตา ดีเส็ง     
33  ด.ญ. พิมรดา บุญห่อ     
34  ด.ญ. ภิญญาภัทร ผลโภชน์     
35  ด.ญ. ภิญญามาศ ครบอุดม     
36  ด.ญ. มุฑิตา มณีวรรณ     
37  ด.ญ. รัตตนาภรณ์ ห้วยมะโกก     
38  ด.ญ. ศศิธร คงนิ่ม     
39  ด.ญ. สุรีย์พร จงใจใฝ่     
40  ด.ญ. อรวรรณ ยังมี     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/9  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. กฤติเดช นัตสิทธิ์     
2  ด.ช. คเณศสิทธิ์ เจริญ     
3  ด.ช. จีรพัฒน ์ โพธิรุด     
4  ด.ช. ชญาธร อุทธจันทร์     
5  ด.ช. ธนรัตน ์ วิวัฒน์วานิช     
6  ด.ช. ธนากร พึ่งเนตร     
7  ด.ช. ธีทัต สุขส าราญ     
8  ด.ช. ปฏิพล สุจริต     
9  ด.ช. พงศกร ยอดขวัญ     
10  ด.ช. พุฒิภูม ิ ชุ่มช่ืน     
11  ด.ช. ภัทรธร ฤทธิ์งาม     
12  ด.ช. ภูริช มีเคน     
13  ด.ช. มงคลชัย สูงเเข็ง     
14  ด.ช. รัตนชัย สว่างเวียง     
15  ด.ช. ศรัญ ทองเรือง     
16  ด.ช. สมบัติ ประดิษฐสุข     
17  ด.ช. อณุพงษ์ ตวงทอง     
18  ด.ช. อนุวัตร ไชยสอาด     
19  ด.ญ. กมลชนก บัวพก     
20  ด.ญ. กีรติกา ดีมาก     
21  ด.ญ. ชนิกานต์ วงค์ราษฎร์     
22  ด.ญ. ณัฐธิดา สุภาพันธ์     
23  ด.ญ. ณัฐธิดา นามอาษา     
24  ด.ญ. ธนัชพร เจียมสกุล     
25  ด.ญ. ธัญรดา ปาจันทร์     
26  ด.ญ. นวพร สุวรรณฉิม     
27  ด.ญ. นันท์นภัส โหมดขาว     
28  ด.ญ. ปพิชญา คมข า     
29  ด.ญ. ปภาดา ก้านแก้ว     
30  ด.ญ. ประวัณกรณ์ บุญเกิด     
31  ด.ญ. พัชรินทร์ พาพันธ ์     
32  ด.ญ. ภัทรดารา รอดภัย     
33  ด.ญ. ภัทราภรณ์ มณีวงษ์     
34  ด.ญ. เมธาวี โทแก้ว     
35  ด.ญ. วิลาวัลย์ พงศ์เลขานนท์     
36  ด.ญ. สุพรรณิการ์ กายเงิน     
37  ด.ญ. สุพิชฌาย์ บ้านหมู ่     
38  ด.ญ. สุมินตรา เเจ่มชัดใจ     
39  ด.ญ. อัญชิสา อ่อนละมูล     
40  ด.ญ. ไอรดา แอสระ     
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รายชื่อนักเรียน ช้ัน ม.1/10  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 (2 เม.ย.65)  
เลขที ่   ชื่อ - สกุล   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองมอบตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

1  ด.ช. กิตติศักดิ์ ทิพย์สละ     
2  ด.ช. จีรเดช จันทะโชติ     
3  ด.ช. ธนพล แก้วหิงษา     
4  ด.ช. ธนากร ลายคลาม     
5  ด.ช. ธราเทพ ปาสีเหล็ก     
6  ด.ช. ปิยะ น้อยก้อน     
7  ด.ช. พชรวินทร ์ ขาวผ่อง     
8  ด.ช. พิทวัส บุญเกิด     
9  ด.ช. ภัทรกร เอี่ยมเทียน     
10  ด.ช. ภูมิภัทร ยอดพินิจ     
11  ด.ช. รชต ทองอินทร์     
12  ด.ช. รชานนท์ พานนิน     
13  ด.ช. ลินณวัฒน ์ ทางธรรม     
14  ด.ช. วรฉัตร บุญพิศน์     
15  ด.ช. สกลธ์ภัฏช เมืองอ าพัน     
16  ด.ช. สุรศักดิ์ รอดศิริ     
17  ด.ช. อภิมุข สืบสายพันธ์     
18  ด.ช. อัมรินทร ์ มีมงคล     
19  ด.ญ. กรรณิการ์ สมัครณรงค์     
20  ด.ญ. กัญญารัตน ์ พึ่งเนตร     
21  ด.ญ. กัญญาวีร ์ บุญส่ง     
22  ด.ญ. ขวัญภภร บัณฑิต     
23  ด.ญ. จิรวรรณ สังข์เสนาะ     
24  ด.ญ. ฉัตรพร นาสารีย์     
25  ด.ญ. ชวินนุช ล้ าทวีพรรณ     
26  ด.ญ. นัชยา สุวรรณชาติ     
27  ด.ญ. นิศาชล เลาหะไพบูลย์     
28  ด.ญ. พรปวีณ์ เจริญ     
29  ด.ญ. พรลภัส อุปปรา     
30  ด.ญ. พิมชนก ท าสันเทียะ     
31  ด.ญ. พิมณภัทร แก้วขอนแก่น     
32  ด.ญ. พิมณภัทร เจียมสกุล     
33  ด.ญ. พิมพกานต์ มีอาษา     
34  ด.ญ. พิมพ์รภัช ขอดค า     
35  ด.ญ. เยาวพา จรไพรวัลย ์     
36  ด.ญ. รุจิรา รื่นภิรมย ์     
37  ด.ญ. ไรวินท์ คมคาย     
38  ด.ญ. วรรณธนาต์ ข าโคกกรวด     
39  ด.ญ. วิโรษณา เจริญธรรม     
40  ด.ญ. สุนันทา ยิ้มสวน     
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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 

 .....................................................................
บาทถ้วน 
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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 ด.ช.รักเรียน มากมาย) 
  8.  พิมพ์ จ านวนเงิน  

 


