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ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการสอบคัดเลือกนั้น โรงเรียนขอประกาศให้ทราบว่า
นักเรียนที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการดาเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ตามท้ายประกาศนี้ จะต้องถือปฏิบัติและดาเนินการการรายงานตัวและ
มอบตัว ให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาที่โรงเรียนกาหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด
หรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยปฏิบัติดังนี้
1. ดูประกาศห้องเรียน ท้ายประกาศนี้
2. นาใบแจ้งการชาระเงินบารุงการศึกษา ชาระยอดเงินตามห้องเรียนของตนเอง ผ่านธนาคาร
กรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 (จานวนเงิน และใบแจ้งการชาระเงินบารุงการศึกษา ท้ายประกาศ
หากไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินบารุงการศึกษาได้ ให้ติดต่อขอรับที่ป้อมยาม)
3. สิ่งที่ต้องเตรียมในการรายงานตัวและมอบตัว
3.1 นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม หรือโรงเรียนเดิม
3.2 ใบมอบตัว (ตามท้ายประกาศ หากไม่สามารถพิมพ์ใบมอบตัวได้ ให้ติดต่อขอรับที่ป้อมยาม)
3.3 ปากกา
3.4 เตรียมเงินมาซื้อเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลจัดให้ จานวน 450 บาท
4. นักเรียนและผู้ปกครอง 1 คน รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
ตามห้องเรียน เวลาและสถานที่ ดังนี้
เวลา
09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ชั้น/ห้องเรียน
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9
ม.1/10

สถานที่
หอประชุมนครนายกวิทยาคม 101
ห้องประชุมสักทอง ชั้น 1
ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2
หอประชุมศรีนคร
ห้องประชุมม่วงชมพู
ห้องประชุมสักทอง ชั้น 1
ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2
หอประชุมศรีนคร
ห้องประชุมม่วงชมพู
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5. ขั้นตอนรายงานตัวและการมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
1) ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย และมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรอง
ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามห้องเรียน เวลา
และสถานที่ ที่ระบุ
2) ผู้ปกครองลงชื่อมอบตัว (ตามห้องเรียน) และส่งเอกสารใบมอบตัว
3) ครูที่ปรึกษาประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเรียนและการปฏิบัติตัวขณะเรียนอยู่ที่บ้าน
4) จ่ายเงินค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมจากที่รัฐบาลจัดให้
5) นักเรียนรับหนังสือและ อุปกรณ์การเรียน
6) รายงานผลการรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ผ่าน https://forms.gle/PGCFabiBHhUqKkb
7) เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อดาเนินการครบทุกขั้นตอน
อนึ่ง นักเรียนคนใดไม่มารายงานและมอบตัวตามขัน้ ตอนในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์
หมายเหตุ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการดาเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่าง
สม่าเสมอ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์โรงเรียน www.nakorn.ac.th และเพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายพงษ์มิตร สิทธินอก)
ผู้อานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางเกศอุทัย เสงี่ยมงาม นายธีระศักดิ์ นามบุรินทร์
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กล้าภวิษย์
เเว่นรัมย์
2 ด.ช. กันต์กวิน
กิจเจริญ
3 ด.ช. ฉันทพัฒน์
อาคะ
4 ด.ช. ชยุต
พวงยานี
5 ด.ช. นาธาเนล
อายูบัน บุญยอ
6 ด.ช. ปุณญกันต์
ฤทธิ์แดง
7 ด.ช. พีรวิชญ์
ผาสีดา
8 ด.ช. ภาณุภัทร
ตุ๊คง
9 ด.ช. ภูริณัฐ
แสงศศิธร
10 ด.ช. ศุภวรรธน์
งามแก้ว
11 ด.ช. ศุภวิชญ์
แจ่มนุช
12 ด.ช. สิทธิโชค
เทวี
13 ด.ช. สิทธินนท์
อารีวงษ์
14 ด.ช. สิรพัชร
เฟื่องนิน
15 ด.ช. สิรวิชญ์
เพชรประไพ
16 ด.ช. อชิรวิชญ์
บูรณศรี
17 ด.ญ. กชพรรณ
บุญงาม
18 ด.ญ. กฤตวรรณ
ทับทิม
19 ด.ญ. กัญญาภัทร
ศรีสด
20 ด.ญ. ชญานินทร์
จ่าพิชม
21 ด.ญ. ชัญญานุช
ธนเดชดารงค์สุข
22 ด.ญ. ณัฐภัทร์ชนก
ฤทธิ์ธนาหิรัญ
23 ด.ญ. ณิชากร
สมนึกเจริญสุข
24 ด.ญ. ธัญญนันน์
นิธิเนตติกานนท์
25 ด.ญ. บุญญิสา
บุญร่ม
26 ด.ญ. บุณณดา
โพธิ์ศรี
27 ด.ญ. พรวดี
คงศร
28 ด.ญ. พัฒน์นรี
อังคะ
29 ด.ญ. พัณณ์ชิตา
ธนพจน์ดลฤทธิ์
30 ด.ญ. พีรญา
ไต่เมฆ
31 ด.ญ. ภีรณี
คนเสงี่ยม
32 ด.ญ. ลภัสรดา
รุ่งเป้า
33 ด.ญ. วรัญญา
ทองแก้ว
34 ด.ญ. วราภรณ์
สว่างอารมย์
35 ด.ญ. วรินรัตน์
ระฆัง
36 ด.ญ. วิรัลพัชร์
เป้าทอง
37 ด.ญ. วิรากานต์
มีมงคล
38 ด.ญ. อชิรญา
อิงอุดมนุกูล
39 ด.ญ. อภิษฎา
บัวเจริญ
40 ด.ญ. อิสรีย์
โชคถนอมจิตต์
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/2 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นายณรงค์ชัย โล่ชัยยะกูล นางสาวภานุชนารถ กามหาวงษ์
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กฤตเมธ
บุญจันทร์
2 ด.ช. ก้องณพัฒน์
วัฒน์ปัญญวัฒน์
3 ด.ช. กิตติ
อาบสุวรรณ์
4 ด.ช. กิตติคุณ
จิตต์ประสงค์
5 ด.ช. เตชณัฐ
เชื้อนิล
6 ด.ช. ธนกร
โยธาศิริ
7 ด.ช. พีรวุฒิ
วัยวัฒน์
8 ด.ช. ภัทร
สิงห์กวาง
9 ด.ช. ภัทรกร
มงคลศิษฐ์
10 ด.ช. ภาณุวิชญ์
มุขศรี
11 ด.ช. ภานุวัฒน์
วงษ์เศษ
12 ด.ช. อธิปัตย์
ทับทิมพราย
13 ด.ช. อภิชาติ
ทวีศรี
14 ด.ญ. กชกร
พระไทร
15 ด.ญ. กัญญาวีร์
พุคคะโต
16 ด.ญ. เขมจิรา
เลี้ยงภาณุกร
17 ด.ญ. จริญา
รสศรี
18 ด.ญ. จุฑาทิพย์
แซ่จัน
19 ด.ญ. ชนาภา
คุ้นเคย
20 ด.ญ. ณปภา
เเสงเนตร
21 ด.ญ. ณรัชยา
ระงับทุกข์
22 ด.ญ. ณัฎฐกมล
พ่อกว้าง
23 ด.ญ. ณัฐณิชา
สุขชม
24 ด.ญ. ณัฐธิดา
ศรีเพ็ชร
25 ด.ญ. นิชาภา
อินทัตสิงห์
26 ด.ญ. ปริยฉัตร
โชติกุล
27 ด.ญ. ปิ่นรัตน์
ทองเกิด
28 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์
รอบคอบ
29 ด.ญ. พิชามญชุ์
นาคบุตร
30 ด.ญ. ภคภรณ์
เลิศปรีชา
31 ด.ญ. ลัญชนา
ศรีนวลใย
32 ด.ญ. ศิริณยกิฏฏิ์
ทรัพย์มูล
33 ด.ญ. สิริรัตน์
พรมมา
34 ด.ญ. สุภาวดี
จันทร์ศิริ
35 ด.ญ. โสภิดา
จรหนู
36 ด.ญ. อภิญญา
ถ้าสุวรรณ
37 ด.ญ. อรชา
สายคาภา
38 ด.ญ. อรรัมภา
นุชดี
39 ด.ญ. อรัญญา
ริมสมุทร์
40 ด.ญ. อริญรดา
ทองแก้ว
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวอนงค์พนัช ยังฤทธิ์ นางสาวศิวิไลซ์ ธาราเพ็ชรัตน์
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กฤษณ์ชนะพัจน์
เคหะดิษฐ์
2 ด.ช. กิตติ
เอี๊ยวชุ่ด
3 ด.ช. เจตวัฒน์
มาลัยรัตน์
4 ด.ช. ญาณวุฒิ
เขียวชอุ่ม
5 ด.ช. ญาณากร
นาคประสิทธิ์
6 ด.ช. ฐิติวัสส์
บุญมา
7 ด.ช. ณัฐนนท์
ถาวรเจริญ
8 ด.ช. ณัฐพล
จันนนท์
9 ด.ช. ณัฐภัทร
อายุโย
10 ด.ช. ทินภัทร
วิลาโพธิ์
11 ด.ช. ธนพงศ์
ทับน้อย
12 ด.ช. ภวินท์
บัวครุฑ
13 ด.ช. ภิริยพงศ์
สายเท้าเอี้ยน
14 ด.ช. ภูวกร
ชวินบวรสิน
15 ด.ช. ระพีพัฒน์
สายทอง
16 ด.ช. ศรัณย์พัทธ์
เมืองคา
17 ด.ช. ศราวุฒิ
วงศ์บุญธรรม
18 ด.ช. ศุภกฤษ
ศิริแก้ว
19 ด.ช. สุรวัฒน์
คณฑา
20 ด.ช. อรรถพร
เทวะผลิน
21 ด.ญ. กัลยภรณ์
เวชแพทย์
22 ด.ญ. กานต์ธิดา
ศรีพานิช
23 ด.ญ. กุศลิน
เจริญพร
24 ด.ญ. จิรชยา
ตะวงษา
25 ด.ญ. ชนนัฎ
อัมฤทธิ์
26 ด.ญ. ณัทคชาท์พัชร
อัครโชติวรากุล
27 ด.ญ. ณันทิชา
บัวขจร
28 ด.ญ. ธฤษวรรณ
ผิวนวล
29 ด.ญ. นงนภัส
กล่าแสง
30 ด.ญ. นพกานต์
ยังมี
31 ด.ญ. ปรียาภัทร
สาริกา
32 ด.ญ. ปาณิสรา
สัตบุรุษ
33 ด.ญ. ปาลิตา
หวังดี
34 ด.ญ. พัฒน์นรี
เหลือจ้อย
35 ด.ญ. รังสิมา
ศรีเพชร
36 ด.ญ. วนัสนันท์
วงษ์วานิช
37 ด.ญ. ศศินกานต์
เล็กน้อย
38 ด.ญ. สร้อยสุดา
บุญมา
39 ด.ญ. สลิลทิพย์
ศรียา
40 ด.ญ. สุกัญญา
ซอกรัมย์
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาววิไล คลองสามสิบ
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กิตติศักดิ์
อวิรุทธพาณิชย์
2 ด.ช. จิรพันธ์
อยู่เส็ง
3 ด.ช. ชุติพนธ์
สาลี
4 ด.ช. ณัฐกร
จันทร์ศร
5 ด.ช. ทยากร
แสงจีน
6 ด.ช. ธนภัทร
ผิวอ่อน
7 ด.ช. ธนาธิป
บุญเขียน
8 ด.ช. ธรา
ศรีสกุล
9 ด.ช. นิติพัฒน์
ภิญชวนิชย์
10 ด.ช. ปิ่นประทีป
แสงสว่าง
11 ด.ช. พัชรพล
พูลสวัสดิ์
12 ด.ช. ภัทรพงศ์
ม่วงสวัสดิ์
13 ด.ช. มารุดิศ
สังสะโอภาส
14 ด.ช. รัฐนันท์
ชูเกียรติศิริ
15 ด.ช. ราเมศ
แซ่โค้ว
16 ด.ช. ฤทธิชัย
ฤทธิ์เดช
17 ด.ช. ศุภกร
นุชธิสาร
18 ด.ช. อรชุน
โอปัณณา
19 ด.ช. อิทธิพทั ธ์
อินทฤทธิ์
20 ด.ช. เอกรินทร์
ทุมดี
21 ด.ญ. กมลรัตน์
พุทธศัย
22 ด.ญ. กวิศรา
ธนวุฒินิธิเวช
23 ด.ญ. เกสรี
สระทองหน
24 ด.ญ. ณัฐกัญญาภัค
สิทธิประเสริฐ
25 ด.ญ. ธนิศา
เขียวขา
26 ด.ญ. ธิติกานต์
พึ่งกุศล
27 ด.ญ. นดวงแก้ว
ยศยิ่งยงค์
28 ด.ญ. พิชาภา
ทางธรรม
29 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์
สุกใส
30 ด.ญ. ภัสราพร
อินเอี่ยม
31 ด.ญ. ภานรินทร์
วัชราธรสุข
32 ด.ญ. รัตน์ฐาภัทร
เตชะดี
33 ด.ญ. ศรันย์รัชต์
เปรียบยิ่ง
34 ด.ญ. สิรินยาภรณ์
นาคสุข
35 ด.ญ. สุภา
ลี้เซ็น
36 ด.ญ. สุวิริยา
อาพร
37 ด.ญ. หทัยภัทร
คันธารราษฎร์
38 ด.ญ. อริษา
สุวานิโช
39 ด.ญ. อัญมณี
ยอดแย้ม
40 น.ส. เสียกเลียว
ลี
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางญาณวรรณ บุตรทา นางสาวจารุณี ช่างไม้
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กรวิชญ์
ตอโมกข์
2 ด.ช. กันตภณ
บัวลอย
3 ด.ช. จิณณะ
ประเสริฐสุคนธ์
4 ด.ช. จิรพัฒน์
แปลงแดง
5 ด.ช. ชาญชัย
ช่วยอาษา
6 ด.ช. ชิติพัทธ์
นิจพัฒน์
7 ด.ช. ณัฐกุล
ลวดตะคุ
8 ด.ช. ณัฐวัศห์
รัตนสาร
9 ด.ช. เดชาวัสส์
อากิม
10 ด.ช. ธันวา
ธรรมมา
11 ด.ช. บวรภัค
กาญจนเกตุ
12 ด.ช. พชรพงศ์
คัมภิระ
13 ด.ช. พิเชฐ
วังยายฉิม
14 ด.ช. พิตตินันท์
เปรมกระสินธุ์
15 ด.ช. ภวัต
เศวตรพัชร์
16 ด.ช. วัชรพล
ยุทธการ
17 ด.ช. ศราวุฒิ
แพรสี
18 ด.ช. ศักดิ์ชัย
แก้วกิจจา
19 ด.ช. ศักดิพัฒน์
ภูงามนิล
20 ด.ช. อดิศร
เบ็ญเยี่ยม
21 ด.ญ. กุลธิดา
นุชดี
22 ด.ญ. จริยาพร
อ่อนมั่น
23 ด.ญ. จิรภัทร
กันกุล
24 ด.ญ. ฉัตรปภัสสร
เนติ
25 ด.ญ. ชนกนันท์
เพิ่มทวี
26 ด.ญ. ชนนิภา
แสนหูม
27 ด.ญ. ณิชชาพันธุ์
แสงมิ
28 ด.ญ. นภัสสร
สนองลักษณ์
29 ด.ญ. นริศรัญญ์
จาปาละ
30 ด.ญ. ปอขวัญ
พ่วงดี
31 ด.ญ. ปุณยาพร
โง้วไพศาล
32 ด.ญ. พรนัชชา
พรมพล
33 ด.ญ. พัทธ์ธีรา
เข็มเงิน
34 ด.ญ. พิชญา
เคนซา
35 ด.ญ. รุ่งฤดี
คราประยูร
36 ด.ญ. ศิริปรียา
แก้วกนก
37 ด.ญ. ศุทธินี
สุขมณี
38 ด.ญ. อริยา
องอาจ
39 ด.ญ. อักษราภัค
เจริญสถิตโชค
40 ด.ญ. อินทิรา
พลรักษา
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวธนาภรณ์ คนเสงี่ยม นางสาวรจนาวัน อุดง
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กวินภพ
ฟ้าหทัย
2 ด.ช. กิตติกานต์
กองรัมย์
3 ด.ช. กิตติพัศ
คาแก้ว
4 ด.ช. กิตติพัศ
ราตรีวงษ์
5 ด.ช. กิตติภพ
เพ็งสุข
6 ด.ช. เกียรติกุล
มณีกระจ่าง
7 ด.ช. ชยธร
ปิ่นทอง
8 ด.ช. ชยพล
ราษฎรดี
9 ด.ช. ธนภัทร
โป๊ะฮง
10 ด.ช. ธีรภัทร
เย็นจิตร
11 ด.ช. นันทภพ
วงค์จันทร์
12 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์
พาวขุนทด
13 ด.ช. ภาสกร
เพ็งมี
14 ด.ช. ภูริพัฒน์
บัวเจริญ
15 ด.ช. วรกานต์
ล้าเลิศ
16 ด.ช. ศักดิธัช
ผ่องศรี
17 ด.ช. สุวิศิษย์
ชูเชิด
18 ด.ช. อดิศร
ไทยกลัด
19 ด.ช. อัศวิน
สีอ่อน
20 ด.ช. ไอศูรย์
จันทะ
21 ด.ญ. กมลวรรณ
บุญโชติ
22 ด.ญ. กรกวี
เจียรสถิตย์
23 ด.ญ. กรกัญญา
อ่วมเจียกเจริญ
24 ด.ญ. ชนิดา
ศิลสิบ
25 ด.ญ. ชุดา
ศรีใส
26 ด.ญ. ณธิดา
สาธร
27 ด.ญ. ณัฐธยาน์
หงษ์สาหัส
28 ด.ญ. ธัญรัต
อินวอน
29 ด.ญ. ปริยาภัทร
นิลชิต
30 ด.ญ. ปรีดาพร
คามี
31 ด.ญ. พลอยณิชชา
ภัคกุลนิธิพัฒน์
32 ด.ญ. พัชรีวรรณ
บุญมาก
33 ด.ญ. พิยดา
ขาคีรี
34 ด.ญ. ศศิธร
ธัญญสมบูรณ์
35 ด.ญ. ศิริรักษ์
ศิริมงคล
36 ด.ญ. ศิวพร
สวัสดี
37 ด.ญ. สิริรัตน
ธงไทยศิริ
38 ด.ญ. สุนิษา
ถาวร
39 ด.ญ. โสภิตา
คงคาหลวง
40 ด.ญ. อัญญาภรณ์
แช่มมั่นคง
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/7 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวชนิศา เกษประทุม นางสาวภาวณี พวงเงิน
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. ชนะชน
บุราณรักษ์
2 ด.ช. ชนะชัย
เมืองโคตร
3 ด.ช. ชินบัญ
นกน้อย
4 ด.ช. ณัฐภัทร
สุขทุม
5 ด.ช. ธนากร
พวงจินดา
6 ด.ช. ธรรมสรณ์
บุรีทอง
7 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์
พลสอน
8 ด.ช. นิธิวิทย์
รตนเขียวปาน
9 ด.ช. ปัณณพัฒน์
ถิรกาญจน์ธนกิจ
10 ด.ช. เป็นหนึ่ง
แจ่มศรี
11 ด.ช. พุฒิพงศ์
ดีทวี
12 ด.ช. รชต
ดีเส็ง
13 ด.ช. รินทร์นวัตร
มาหา
14 ด.ช. ฤทธิเดช
หารไกร
15 ด.ช. ศตวรรษ
ศรีอ่อน
16 ด.ช. ศักดา
พลชะริน
17 ด.ช. ศุภกร
แก้วกาพร้า
18 ด.ช. ศุภณัฐ
เอี่ยมอ่อน
19 ด.ช. สธนธร
สว่างเวียง
20 ด.ช. สุรกุล
สุทธิสูงกุล
21 ด.ญ. กัลยากร
ปะราชิโก
22 ด.ญ. จิรนันท์
นาคพยัคฆ์
23 ด.ญ. จุฑามาศ
พินารมย์
24 ด.ญ. ชวิศา
ทุมดี
25 ด.ญ. โชติรัตน์
ธีรสินธุ์โสภณ
26 ด.ญ. ปฐมาวดี
คชอาภรณ์
27 ด.ญ. ปพิชญา
จองอาษา
28 ด.ญ. พิมพ์ลภัส
แสงดา
29 ด.ญ. ภรศศิร์
สินชู
30 ด.ญ. ภัคธีมา
ปานสาคร
31 ด.ญ. วรัทยา
สินศิริ
32 ด.ญ. วิชุตา
นาคา
33 ด.ญ. ศิริพร
ยิ้มลมัย
34 ด.ญ. สาธิดา
บุญพูล
35 ด.ญ. สุชานันท์
คชสิงห์
36 ด.ญ. สุพรรษา
แตงจืด
37 ด.ญ. อรณิชา
สุวรรณโครธ
38 ด.ญ. อริศรา
เเทนรินทร์
39 ด.ญ. อลิสา
คงทอง
40 ด.ญ. อิสริยา
แอบเงิน
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวดารุณี คาพันธ์ นายรณกร ดงเรืองศรี
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กิตติพิสุทธิ์
รติพรเลิศ
2 ด.ช. คณัส
ตาลสิทธิ์
3 ด.ช. คุณาทร
เคียนงาม
4 ด.ช. จักษ์กรินย์
อินทชิต
5 ด.ช. ชานนท์
บุตรดา
6 ด.ช. ณัฏฐพงศ์
ศรีจันทร์
7 ด.ช. ณัฐปคัลภ์
สิงพร
8 ด.ช. ณัฐวุติ
เสียงประเสริฐ
9 ด.ช. ทักษ์ดนัย
ส้มเช้า
10 ด.ช. นนทพัฒน
นามมนตรี
11 ด.ช. ภูวิณัฐ
กิ่งบู
12 ด.ช. รัฐธรรมนูญ
สอนเมือง
13 ด.ช. โรจนศักดิ์
มั่งคั่ง
14 ด.ช. วุฒิภัทร
ใจซื่อ
15 ด.ช. ศิวกรณ์
คงคาชาติ
16 ด.ช. ศุภวิชญ์
นาคฤทธิ์
17 ด.ช. สันชัย
อ่างทอง
18 ด.ช. สุวรรณภูมิ
มณีสุข
19 ด.ช. อมรวัฒน์
คณะพันธ์
20 ด.ช. อลงกรณ์
กิ่งชัยภูมิ
21 ด.ญ. กมลชนก
แป้งหอม
22 ด.ญ. กิดาการ
ทาบรรหาร
23 ด.ญ. จรีญวรรณ
อินทรวงษ์
24 ด.ญ. ชญาดา
สุวดิษฐ์
25 ด.ญ. ณัฏฐธิดา
เจริญทรัพย์
26 ด.ญ. ธิติมา
สืบจากศรี
27 ด.ญ. นภัส
รักษาศรี
28 ด.ญ. บุษราณี
วงศ์ศรีชา
29 ด.ญ. ปภัสราภร
เสนัง
30 ด.ญ. ปริชญา
ผลจันทร์
31 ด.ญ. พลอยชมพู
ลาวชัย
32 ด.ญ. พาขวัญ
สิทธิรส
33 ด.ญ. พิมพ์พิศุฐภา
ฉายอรุณ
34 ด.ญ. มาริษา
หอมมาก
35 ด.ญ. รินท์นิตา
เพริศแก้ว
36 ด.ญ. ศุภสุตา
ละออง
37 ด.ญ. สุกัญญา
ศักดิ์ดาเจริญ
38 ด.ญ. สุชานัน
คะเณสุข
39 ด.ญ. สุภาพร
หมั่นทองหลาง
40 ด.ญ. สุภาภรณ์
ประเสริฐ
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/9 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวศิวพร แย้มพรมมา นายจาดานัย ศุภรักษสกุล
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กิตติภูมิ
ช่วยค้า
2 ด.ช. ชุติวัฒิ
โพธิ์พระทอง
3 ด.ช. ณัฐธวัช
จอมทอง
4 ด.ช. ณัฐวุฒิ
แดงก้อ
5 ด.ช. ธนิก
จันทร์ทรากรณ์
6 ด.ช. ปราย
นาคน้อย
7 ด.ช. ปองภพ
สังข์ลาโพธิ์
8 ด.ช. ปิยะภูมิ
สาคล่อง
9 ด.ช. พีรณัฐ
บุญสิทธิ์
10 ด.ช. ภัฎสวัชค์
จิตต์สวัสดิ์
11 ด.ช. ภีมปกร
เรียงวงษ์
12 ด.ช. ยศพล
ทัศพร
13 ด.ช. เยสเซอร์
ปิ๊งเกอร์
14 ด.ช. รัฐศาสตร์
เข็มมลฑา
15 ด.ช. สมยศ
พาแพง
16 ด.ช. ให้คุณ
นวลสุวรรณ์
17 ด.ช. อนพัทย์
สุดสังเกตุ
18 ด.ช. อริณชัย
ชูพยุง
19 ด.ช. อัครเดช
ฉายาวาส
20 ด.ญ. กุลธิดา
เเสนโคตร
21 ด.ญ. จิรวรรณ
รสจันทร์
22 ด.ญ. ชญานุช
ด่านโพธิวัฒน์
23 ด.ญ. ชิดชนก
สืบจากจุล
24 ด.ญ. ญานิกา
รุ่งสาง
25 ด.ญ. ธัญญาเรศ
คล้ายจันทร์
26 ด.ญ. ธัญพร
ดาเนินงาม
27 ด.ญ. ธิดาภา
นันทะเสน
28 ด.ญ. ธิติการณ์
มีประเสริฐ
29 ด.ญ. เบญญาภา
ลาเลิศ
30 ด.ญ. ปาริตา
อาษาใหญ่
31 ด.ญ. ปุญยาพร
บุญจันทร์
32 ด.ญ. ภัทรธิดา
จุฑาธิปไตย
33 ด.ญ. ภาวิกา
วงษ์เหลา
34 ด.ญ. สาวิตรี
จันทรานนท์
35 ด.ญ. สุวภัทร
ศรีสุขภู่
36 ด.ญ. เสาวลักษณื
ศรีแก้ว
37 ด.ญ. เหมือนฝัน
พ่วงพูล
38 ด.ญ. อรปรียา
นิมิตรมาลา
39 ด.ญ. อริญชยา
ทองเที่ยง
40 ด.ญ. อัญชลี
เข็มศรี
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รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1/10 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาววรรณี โคพิชัย นางสาวเพ็ญนภา ตู้จานงค์
เลขที่
ชือ่ -สกุล
หมายเหตุ
1 ด.ช. กรีตนวัฒน์
จันทร์เป้า
2 ด.ช. จิรายุ
นัตสิทธิ์
3 ด.ช. ชาญณรงค์
พานสีหามาต
4 ด.ช. ธนเดช
วัยวุฒิโธ
5 ด.ช. ธันวา
บุบผาชาติ
6 ด.ช. นพกร
สินบริสุทธิ์
7 ด.ช. บุญฤทธิ์
กองแก้ว
8 ด.ช. ปณิธาน
อินทนะ
9 ด.ช. ปภาวิน
พานศรี
10 ด.ช. พงศ์กร
กลิ่นจันทร์
11 ด.ช. พนมกร
บัวเทศ
12 ด.ช. พีรพณ
จวนเจริญ
13 ด.ช. พีระพัฒน์
อินมูลน้อย
14 ด.ช. ภัทรกร
พงศ์สะอาด
15 ด.ช. ภัทรินทร์
บุญคง
16 ด.ช. มาคุณ
ศรีสะอาด
17 ด.ช. วรพล
เนียมนวล
18 ด.ช. ศิริโชค
คุ้มภัย
19 ด.ช. สมพร
กลิ่นสุคนธ์
20 ด.ญ. ชญานุตน์
นาคนาคา
21 ด.ญ. ชนิษฐา
ไชยเสน
22 ด.ญ. ญาธิดา
ชื่นแก้ว
23 ด.ญ. ณัชชา
กล่อมชุ่ม
24 ด.ญ. ณัฐธิดา
ยอดทอง
25 ด.ญ. ธนภร
ปฐมนิธิเดชเดช
26 ด.ญ. นภสร
ศรีงาม
27 ด.ญ. นริศรา
ตันกบ
28 ด.ญ. นฤภร
ฟูวุฒิ
29 ด.ญ. บัณฑิตา
ร่างสม
30 ด.ญ. พรพิมล
เทพชุมแสง
31 ด.ญ. พัชราลักษณ์
ทางธรรม
32 ด.ญ. พัชรีพร
วังยายฉิม
33 ด.ญ. ภคพร
อินทิราช
34 ด.ญ. ภริณ
ธนาวัชรชัยกร
35 ด.ญ. มนัสนันท์
เนื่องจากจุ้ย
36 ด.ญ. มาลินี
เม่นน้อย
37 ด.ญ. สาธิดา
ชมเชย
38 ด.ญ. สุภาภรณ์
กองแก้ว
39 ด.ญ. อรจิราย์
รัมเวทย์
40 ด.ญ. ไอญฎา
ไชยสวน
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สาหรับการจ่ายผ่าน กรุงไทย NEXT
ทาตามขั้นตอน ดังนี้
1. เลือก
2. เลือก
3. ค้นหา
4. เลือก
5. พิมพ์
6. พิมพ์
7. พิมพ์
8. พิมพ์

จ่ายบิล
หมวดหมู่
พิมพ์ นครนายกวิทยาคม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เลขบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน
ชัน้ /ห้อง (ตัวอย่าง ม.1/1)
ชือ่ -สกุล (ตัวอย่าง ด.ช.รักเรียน มากมาย)
จานวนเงิน

