
 
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (รอบ 2) 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีปีการศึกษา 2565 
 …………………………………………………………………….  

ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) โครงการห้องเรียนพิเศษ          
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP เตรียมทหารและแพทย์)   
นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(รอบ 2) โครงการห้องเรียน
พิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP เตรียมทหารและแพทย์)  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้นักเรียนที่มรีายชื่อดังกล่าวปฏิบัติดังนี้  

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
    1.1 นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบวัดความรู้ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 10.50 น.  
    1.2 นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ - 

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  เ ต รี ย ม ท ห า ร แ ล ะ แ พ ท ย์  ( Intensive Program : IP เ ต รี ย ม ท ห า ร แ ล ะ แ พ ท ย์ )                                       
เข้าสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ  ณ อาคารกีฬา ชั้น 1 วันที่  21 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.                     
(แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนเดิม) 

    1.3 นัก เรียนผู้ มีสิทธิ์ สอบระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ส่ งรูปผลตรวจ ATK (Antigen Test Kit)               
เป็นผลตรวจของวันศุกร์ที่  19 มีนาคม พ.ศ.  2565 ก่อนเวลา 16.00 น .  ผ่ านลิ้ งค์  Google Form                     
หากไม่ส่งผลตรวจตามวัน เวลาที่ก าหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ  

2. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  
     2.1 เวลา 08.00 น. เตรียมความพร้อมเข้าแถวใต้อาคารโดม เพ่ือฟังค าชี้แจงและรายละเอียด        

การเข้าทดสอบวัดความรู้  
     2.2 ให้ผู้ปกครองจอดรถรับ - ส่ง นักเรียนที่เข้าห้องสอบภายนอกสถานศึกษา ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง

เข้ามาในสถานศึกษา  
     2.3 ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  
     2.4 ห้ามผู้ เข้าสอบน าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องค านวณ หรือเอกสารใด  ๆ เข้าห้องสอบและ                

ห้ามน าเอกสารทุกชนิดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
     2.5 ทางโรงเรียนไม่มีการจัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท 
     2.6 การแต่งกายแต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมของตนเอง 
     2.7 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และพกพาสเปรย์/เจลแอลกอฮอล์  

…/3. อุปกรณ์ในการเข้าห้องสอบ… 



๒ 

 

3. อุปกรณ์ในการเข้าห้องสอบ  
     3.1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าห้องสอบ (พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)  
     3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียน (บัตรจะต้องมีรูปและเลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน)  
     3.3 ดินสอด า 2B ยางลบ ปากกาน้ าเงิน  
     3.4 ไม่อนุญาตให้น าปากกาลบค าผิดเข้าห้องสอบ  
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบ  
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 
 

 
(นายรังสิมันต์ ยาละ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัวสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 14001 เด็กชำย ปณิธำน เกิดมงคลกำร IP(เตรียมทหำร)

2 14002 เด็กชำย ภรภัทร ร่ำงเล็ก IP(เตรียมทหำร)

3 14003 เด็กชำย พลณัฎฐ์ ทรัพย์มี IP(เตรียมทหำร)

4 14004 เด็กชำย ตรีปกำรณ์ พัฒนพนิชธ ำรงค์ IP(เตรียมทหำร)

5 14005 เด็กชำย วริศ จิตโสภำ IP(เตรียมทหำร)

6 14006 เด็กชำย ศิวำพัชร์ โพธ์ิวิจิตร IP(เตรียมทหำร)

7 14007 เด็กชำย กรหริศ แสงน้อย IP(เตรียมทหำร)

8 14008 เด็กชำย อัศจรรย์ ทรงวุฒิวิชัย IP(เตรียมทหำร)

9 14009 เด็กชำย จิรภัทร เดชอ่อน IP(เตรียมทหำร)

10 14010 เด็กชำย กฤษณะ อินทเดช IP(เตรียมทหำร)

11 14011 เด็กชำย พีรวิชญ์ ธีระธนำกร IP(เตรียมทหำร)

12 14012 เด็กชำย พีรวัส วงค์วงค์ IP(เตรียมทหำร)

13 14013 เด็กชำย อวิรุทธ์ พรดีมำ IP(เตรียมทหำร)

14 14014 เด็กชำย ณชพล แสงสำรพันธ์ IP(เตรียมทหำร)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ (รอบ 2) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

สอบวันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 10.50 น.

ห้องสอบ  (ห้องสอบท่ี 1) อาคาร 4  ช้ัน 2 หมายเลขห้องสอบ 4202

ช่ือ - สกุล
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ (รอบ 2) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

สอบวันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 10.50 น.

เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัวสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 14015 เด็กชำย ดบัสวิน กอสนำน IP(เตรียมทหำร)

2 14016 เด็กชำย ปณิธำน บุญญำพงษ์พันธ์ IP(เตรียมทหำร)

3 14017 เด็กชำย พีรวิชญ์ ร่วมนำพะยำ IP(เตรียมทหำร)

4 14018 เด็กชำย วินิทร ทำเรือน IP(เตรียมทหำร)

5 14019 เด็กชำย พีรณัฐ โพธิสิทธิศักด์ิ IP(เตรียมทหำร)

6 14020 เด็กชำย ณพล เวียงสมุทร IP(เตรียมทหำร)

7 14021 เด็กชำย พิธำ ไพฑูรย์เลิศ IP(เตรียมทหำร)

8 14022 เด็กชำย ภคิน ศรีเงิน IP(เตรียมทหำร)

9 14023 เด็กชำย ธรรมปพน ชำวสวน IP(เตรียมทหำร)

10 14024 เด็กชำย นนท์ปวิธ ยำละ IP(เตรียมทหำร)

11 14025 เด็กชำย ธนพงศ์ ประภำศิริสุลี IP(เตรียมทหำร)

12 14026 เด็กชำย ภิรำยุ แก้วอบเชย IP(เตรียมทหำร)

13 14027 เด็กชำย ภำสกร ทองนุช IP(เตรียมทหำร)

14 14028 เด็กชำย พศิน เจริญศิริ IP(เตรียมทหำร)

ห้องสอบ  (ห้องสอบท่ี 2) อาคาร 4  ช้ัน 2 หมายเลขห้องสอบ 4203

ช่ือ - สกุล


