
 

 

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 

 ตามท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น 

 บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แยกตามประเภทการสอบ ดังนี้ 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล  หมายเหตุ 
1 11001 เด็กชาย โรจนด ารง วรรณณีต   
2 11002 เด็กชาย เตชินท์ ค ามาดี   
3 11003 เด็กชาย กรณ์ พิสิฎฐนรสีห ์   
4 11004 เด็กชาย นรากร สังข์เฉย   
5 11005 เด็กหญิง ปาณิสรา กาเผือก   
6 11006 เด็กหญิง วิจิตรา จ าปาทอง   
7 11007 เด็กหญิง ณัฐณิชา รักรอด   
8 11009 เด็กหญิง เมทิกา กลั่นไพฑูรย์   
9 11010 เด็กหญิง ฐิติมา ทรัพย์สกุล   

10 11011 เด็กชาย ฆฤณา สารบุตร   
11 11012 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ศุภผล   
12 11013 เด็กชาย เดชภณ ช่างเหล็ก   
13 11014 เด็กหญิง วรรณภัทร พลหาญ   
14 11015 เด็กชาย พรพิพัฒน์ กุลไชย   
15 11016 เด็กชาย ประกายวิทย์ แซ่คู   
16 11017 เด็กชาย ศุภวิชญ์ จูงวงษ์สุข   
17 11018 เด็กหญิง วีรภัทรา ธนากฤตย์อานันท์   
18 11019 เด็กชาย เกียรติพงศ์ โตเจริญ   
19 11020 เด็กหญิง จิณภาดา มติธรรมานนท์   
20 11021 เด็กชาย ธนพล ศรีด า   
21 11022 เด็กชาย พรหมพิริยะ สุวรรณวงศ ์   

 



[2] 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล  หมายเหตุ 
22 11023 เด็กหญิง แพรวา รุ่นแรก   
23 11024 เด็กหญิง ประภาศิริ เทพพิทักษ์   
24 11025 เด็กชาย กิติกานต์ สมรรถกร   
25 11026 เด็กชาย ชูติโชต ิ ศรีอุบล   
26 11027 เด็กชาย พฤทธิ์ ค ามาตร   
27 11028 เด็กชาย ณัฐพล ศรีอ้วน   
28 11030 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ขัติสุรินทร์   
29 11031 เดก็ชาย ประภาณ ใจป ้า   
30 11032 เด็กชาย ศุภฤกษ์ รษบุตร   
31 11033 เด็กชาย จิระสิทธิ์ จันดาชัย   
32 11034 เด็กหญิง ชลิตวรรณ พุฒซ้อน   
33 11035 เด็กชาย ธนาพร ชาญณรงค์   
34 11036 เด็กหญิง ไปรยา ภูหาด   
35 11037 เด็กชาย รัชชานนท์ เกียรติยศไกรลาศ   
36 11038 เด็กชาย สรรพ์วรัตม์ ศิริไพฑูรย์   
37 11039 เด็กหญิง อรจิรา ภิรมย์ทอง   
38 11040 เด็กหญิง แพรววนิต ผลให้   
39 11041 เด็กชาย ศุภกฤต ผิวทอง   
40 11042 เด็กชาย กษิดิ์เดช สัมมาทรัพย์   
41 11043 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ พูลเพิ่ม   
42 11045 เด็กชาย ภูวเดช ไชยศิริ   
43 11046 เด็กชาย กันติทัต ใจงาม   
44 11048 เด็กหญิง ธันชนกย์ อ่ าปฐม   
45 11049 เด็กหญิง สโรชา จอมใจเหล็ก   
46 11050 เด็กชาย ชโนทัย โรจนภาณุกร   
47 11051 เด็กชาย กฤษฎาพัฒน์ สุวรรณสุข   
48 11052 เด็กชาย วิศว เฟ่ืองฟู   
49 11053 เด็กชาย ธนาวัฒน ์ เทรักสี   
50 11054 เด็กหญิง ฐิติวรดา ทองดี   
51 11055 เด็กหญิง ณฐมน ชาติเชยแดง   
52 11056 เด็กชาย ธงชัย ประดับศุข   
53 11057 เด็กชาย ศรายุทธ อ่ินค า   
54 11058 เด็กชาย ปุญญวี กาญจนส าราญวงศ์   
55 11059 เด็กชาย ชนาศิษฏ์ ลายทอง   
56 11060 เด็กชาย ภูฟ้า วงศ์การเวก   
57 11061 เด็กชาย พัสกร นาทองชัย   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล  หมายเหตุ 
58 11063 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เพ็ชร์รัตน์   
59 11064 เด็กหญิง พิชชาภา ไขกลางดอน   
60 11065 เด็กชาย กฤษฎาพฤฒ สุวรรณสุข   
61 11066 เด็กชาย สรธร รอบุญ   
62 11068 เด็กหญิง กัลยรัตน์ แจ้งห้วย   
63 11069 เด็กหญงิ กรรกฏ สุขเจริญทรัพย์   
64 11072 เด็กชาย กิตติพันธ์ เที่ยงสุข   
65 11073 เด็กหญิง ธัญจิรา สันติทรัพย์สกุล   
66 11074 เด็กชาย น าพล พุกพิบูรณ์   
67 11075 เด็กชาย พชรพล แผ่นทอง   
68 11076 เด็กหญิง ธัญญพร หวานฉ่ า   
69 11077 เด็กหญิง ชิตากานต์ ราชาค ู   
70 11078 เด็กชาย พฤกษ์ จิตตั้งธรรมกุล   
71 11079 เด็กชาย ธรณ์ธันย์ แจ่มพิศ   
72 11081 เด็กหญิง ศุณัฏฐา ฤทธิ์กล้า   
73 11082 เด็กชาย พงศพัศ การินทร์   
74 11083 เด็กหญิง สัณห์์ฤทัย จันทร์ส าราญ   
75 11084 เด็กชาย ธนบดี ธนวัฒน์ชัยกุล   
76 11085 เด็กชาย ปราโมทย ์ ตุ้มปี   
77 11086 เด็กหญิง เฌอปาณณ์ เผือกเหลือง   
78 11087 เด็กหญิง พิมพ์ทิพย์ ทองย้อย   
79 11088 เด็กหญิง กิรณา ชาพรมมา   
80 11089 เด็กหญิง ปฐมจิตตรี ศรีสุลัย   
81 11090 เด็กชาย ภาคิน หล้าค าคง   
82 11091 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ชัยรมณ์   
83 11092 เด็กชาย ยุทธฉัตร อินท า   
84 11093 เด็กหญิง อัฐภิญญา สุวรรณแสง   
85 11094 เด็กหญิง กุลปริยา ธีโฆษิตสกุล   
86 11096 เด็กชาย อชวิน ศรีล้ า   
87 11097 เด็กชาย กิตติวินท์ ทวีพรวัฒนกุล   
88 11098 เด็กหญิง มินญาดา ชดช้อย   
89 11099 เด็กชาย พฤฒินันท์ พิมพ์ดี   
90 11100 เด็กหญิง พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์   
91 11101 เด็กหญิง กชพร เกษประทุม   
92 11102 เด็กหญิง อินทุอร ศิโรทศ   
93 11104 เด็กชาย ธเนษฐ ทองปลิว   



[4] 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล  หมายเหตุ 
94 11105 เด็กชาย วีรภัทร ปั นทอง   
95 11106 เด็กชาย วิชญพัฒน์ คติธรรม์กุล   
96 11107 เด็กชาย สิริวัฒน ์ ช่างภู่   
97 11108 เด็กชาย ธีรภัทร์ ทับทิม   
98 11109 เด็กหญิง นิภาดา สุกแดง   
99 11110 เด็กชาย พชรนันต์ เพ็ชรรุ่ง   

100 11111 เด็กชาย กันตพัฒน์ เพ็ชรรุ่ง   
101 11112 เด็กชาย วิทยา ฐานะ   
102 11113 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สอนคลัง   
103 11114 เด็กหญิง จรรยวรรธรน ์ พันธุมาศ   
104 11115 เด็กหญิง จิรัชญา พิมพ์บาง   
105 11116 เด็กชาย รัชพล เจริญสุข   
106 11117 เด็กหญิง ณิชกานต์ ตลับนาค   
107 11118 เด็กชาย จีรภัทร มูลเมือง   
108 11119 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า เกษแก้ว   
109 11120 เด็กชาย มงคล มงคลชาติ   
110 11121 เด็กชาย อภิวรรธน ์ ตนประเสริฐ   
111 11123 เด็กชาย ปรเมศ เจสระ   
112 11125 เด็กชาย เฉลิมภูม ิ ตาปิง   
113 11127 เด็กชาย ศุภากร ชลทนุบ ารุง   
114 11128 เด็กหญิง ปวริศา ชื่นแฉล้ม   
115 11129 เด็กชาย สุทธิรักษ์ เทศอินทร์   
116 11130 เด็กหญิง ภัทธิรา ดวงรัศมี   
117 11131 เด็กหญิง กฤตินี รุยันต์   
118 11132 เด็กชาย ประคุณ ทิมา   
119 11133 เด็กหญิง วรรณภัสษา ชิวปรีชา   
120 11134 เด็กหญิง ฐิติพรรณ นิมิตรด ารงค์โชค   
121 11135 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ คงกัลป์   
122 11136 เด็กหญิง วิราสินี วงษ์สุรินทร์   
123 11137 เด็กชาย จารุเดช อดุลเดชจรัส   
124 11138 เด็กชาย ทัตเทพ ปัญญาประชุม   
125 11139 เด็กหญิง กิตติยา แสนค าแก้ว   
126 11140 เด็กชาย ภูวดล ค้ าชู   
127 11141 เด็กชาย รัชชานนท์ ดิษเจริญ   
128 11143 เด็กหญิง ชนัญชิฏา โสลุน   
129 11144 เด็กหญิง ธนารีย์ ดอกหอมกลาง   



[5] 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล  หมายเหตุ 
130 11145 เด็กหญิง ศิริพิชชา เปียมาลย์   
131 11146 เด็กชาย เตชินท์ สุขคร   
132 11147 เด็กหญิง ณัชชา ทวีสิทธิธ ารง   
133 11148 เด็กชาย ทศภูมิ ศรีกนก   
134 11149 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ยินดี   
135 11150 เด็กชาย เบนจามิน ชุ่มชาติ   
136 11151 เด็กหญิง วรรณพร ระยับศรี   
137 11152 เด็กหญิง อธิชา รัมมะสิงห์   
138 11155 เด็กหญิง ณัฐชยา มีสมปลื้ม   
139 11156 เด็กหญิง ธิดาวรรณ ทะนิวรรณ์   
140 11158 เด็กหญิง ณัฐฐาน์ ศิรภรณ์พัฒน์   
141 11159 เด็กหญิง ฐิติวรดา ระรื่นสุข   
142 11160 เด็กชาย นฤสรณ์ วรรณรัตน์   
143 11162 เด็กหญิง ณัฐภัสสร แก่นแก้ว   
144 11165 เด็กชาย ญาณาธิป นิยมจันทร์   
145 11166 เด็กหญิง อาทิตญา ทิพย์มณฑา   
146 11167 เด็กชาย สราสิษฐ์ พัฒนปรียาวนิช   
147 11169 เด็กชาย วรัญญู งามทรายทอง   
148 11170 เด็กชาย ปฐพล พินโทเเก้ว   
149 11171 เด็กชาย ธีระปกรณ์ เหล่ามาลา   
150 13002 เด็กชาย นิธินันท์ วงศ์ประสม   

 

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ 

ล าดับที่  เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 12005 เด็กหญิง นภณัฐ รสิตานนท์  
2 12008 เด็กชาย สุระทัด แก้วทอง  
3 12009 เด็กชาย รัชพล นิลคล้ า  
4 12017 เด็กชาย กมลภพ มีจริง  
5 12019 เด็กชาย คุณัชญ์ เจริญรุ่งฤทธิ์  
6 12023 เด็กชาย ฐิติคุณ จริยนุชพงศ์  
7 12025 เด็กหญิง ปทิตตา ศรีประสม  
8 12027 เด็กหญิง ปวีณ์ลดา จักรพรม  
9 12030 เด็กชาย ชณพจจ์ ตันติพสุวรชัย  

10 12032 เดก็ชาย ณิพพิชฌณ์ โพธิ์ชัย  
11 12034 เด็กชาย ชนินทร สีวิลัย  



[6] 

 

ล าดับที่  เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
12 12036 เด็กชาย อติยะ จันดี  
13 12045 เด็กชาย เกริกพล ประสพผล  
14 12050 เด็กหญิง ปุญญิสา แข็งแรง  
15 12053 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ ศรีกระจ่าง  
16 12054 เด็กหญิง กมลวิภา ชูเงิน  
17 12055 เด็กชาย ก้องภพ ข าสุด  
18 12057 เด็กหญิง ปัณณพร บุตรดอน  
19 12059 เด็กหญิง ภรัณดา กอมะณี  
20 12061 เด็กหญิง อรินทร์รัตน์ ยิสารคุณ  
21 12064 เด็กหญิง ขวัญวรินทร์ ปิ่นจันทร์  
22 12067 เด็กชาย ณฐกร เอ่ียมกลิ่น  
23 12070 เด็กหญิง อริสา จ าเนียร  
24 12071 เด็กชาย วรพล สลับลึก  
25 12075 เด็กหญิง อนาลิสต์ หิรัญอนันต์พงศ์  
26 12076 เด็กหญิง วริศรา ค าศรี  
27 12077 เด็กชาย ฐิติพงษ์ บุญเเท้  
28 12078 เด็กชาย ก้องภพ ทองสิงห์  
29 12082 เด็กหญิง รัชญา แบนพลัด  
30 12083 เด็กหญิง นันทรัตน์ สุจริยานุรักษ์  
31 12084 เด็กหญิง พลอยภัสสร พุทธรักษา  
32 12085 เด็กหญิง ปัญญริสา อาจพงษา  
33 12093 เด็กหญิง ณัฐสินี รีฮุง  
34 12095 เด็กหญิง พิชญธิดา ทะเนจร  
35 12096 เด็กชาย พุฒิเมธ ยอดรักษ์  
36 12097 เด็กหญิง ปาริชา ชมชัยรัตน์  
37 12098 เด็กชาย วุฒิพงค์ คงละออ  
38 12104 เด็กชาย พลภัทร นามสบาย  
39 12106 เด็กชาย ณกุลกฤติ อินรุ่ง  
40 12108 เด็กชาย ธีวส ุ สุจิมหันต์  
41 12111 เด็กชาย รัฐกรณ ์ เทศทอง  
42 12113 เด็กชาย นิธิโชต ิ สราญชาติ  
43 12114 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชัยหนองจอก  
44 12118 เด็กหญิง อัจฉราณี อ่องนาวา  
45 12134 เด็กชาย ภัคพนธ์ ชาวนา  
46 12135 เด็กชาย ปภาวิน นามไพร  
47 12137 เด็กชาย วีรภัทร ทรงรัตน์  
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ล าดับที่  เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
48 12140 เด็กหญิง อรุชา ศรีอติคุณ  
49 12143 เด็กหญิง ศิรินภา สุลินทบูรณ์  
50 12148 เด็กชาย จักรภัทร บรรจงช่วย  
51 12151 เด็กหญิง ญาตาวัสส์ อินทร์ดิษฐ์  
52 12153 เดก็หญิง ภัทรภร ผาวัน  
53 12158 เด็กหญิง นภสอรค ์ เล็กอนุสรณ์  
54 12161 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ราชอภัย  
55 12169 เด็กหญิง มินตรา ฤกษ์สง่า  
56 12170 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ไชยปัญญา  
57 12171 เด็กหญิง กัญญาภัค มั่นยืน  
58 12176 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ แก้วไสล  
59 12179 เด็กชาย ภูมิฐกานต์ ไชยขันธ์  
60 12181 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ซองดี  
61 12187 เด็กหญิง กัลยรักษ์ พจน์สุวรรณ์  
62 12190 เด็กหญิง ฉัตรชนก เรืองจุ้ย  
63 12194 เด็กชาย กวิน ลีฬญาณานนท์  
64 12198 เด็กหญิง จตุรพรรษ ธีระโรจนารัตน์  
65 12199 เด็กหญิง สุภาวด ี สวนพรหม  
66 12201 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ จ าปาแถม  
67 12204 เด็กหญิง สุขิตา ชัชวาลกิจกุล  
68 12207 เด็กชาย พิสิษฐ์ ศุภรัตนลีลา  
69 12208 เด็กหญิง พัฒน์นรี ศรีเพียรเอม  
70 12210 เด็กหญิง พิชญาภา ขุนวงษ์  
71 12211 เด็กชาย รัชชานนท์ เณรนุ่น  
72 12215 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ พรหมศิลป์  
73 12217 เด็กชาย สหัสฐวุฒ ิ เม่นแย้ม  
74 12221 เด็กชาย ณัฐพล ปภาพจน์  
75 12222 เด็กหญิง วาสิณี เสียงไพเราะ  
76 12226 เด็กชาย ศิระ วงศ์สุวัฒน์  
77 12231 เด็กชาย จิรธัช สมานสงคราม  
78 12233 เด็กหญิง ลภัสรดา แจ่มสุวรรณ์  
79 12237 เดก็หญิง กัญญาพัชร เหลี่ยมเพ็ง  
80 12240 เด็กหญิง นวรัตน์ ทอประเสริฐ  
81 12248 เด็กชาย ธีรัตน์ มากล้น  
82 12250 เด็กชาย รัตนพล แผลงงาม  
83 12259 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พิมอรัญ  
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ล าดับที่  เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
84 12260 เด็กหญิง ชลลดา ครุฑทิน  
85 12262 เด็กหญิง หทัยชนก ชมเชย  
86 12263 เด็กหญิง พิชญธิดา ชาอุ่น  
87 12267 เด็กหญิง พิชญณัฏฐ์ วงศ์เล็ก  
88 12271 เด็กชาย นฤภัทร อยู่สินธุ์  
89 12278 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นิลทร  
90 12281 เด็กหญิง กัลย์สุดา เพชรติ้น  
91 12284 เด็กหญิง กวินธิดา อินชิยา  
92 12285 เด็กชาย คณบดี เจริญยศ  
93 12287 เด็กหญิง ปาลิตา บัวพร  
94 12288 เด็กหญิง ชมพูนุท มณีทอง  
95 12292 เด็กชาย ศุภกฤต โพลงพลับ  
96 12293 เด็กหญิง ธัญชนก สายมะณี  
97 12294 เด็กหญิง ธันย์ชนก สุทธิสน  
98 12300 เด็กหญิง อรวรินทร์ ลาดศิลา  
99 12306 เด็กหญิง อัญมณี บุญสน่ า  

100 12310 เด็กหญิง กัญญ์กนิษฐ์ นราภูวนัตถ์  
101 12313 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตั้งรุจิกุล  
102 12315 เด็กชาย กฤษณะ ฉุนกล้า  
103 12316 เด็กชาย ปภังกร บุญปกครอง  
104 12317 เด็กหญิง จิราพร กลิ่นอุบล  
105 12319 เด็กหญิง ธัญชณก ล่องแก้ว  
106 12322 เด็กหญิง วีราณัฏฐ นุชนุ่ม  
107 12324 เด็กชาย ธนพฤทธ์ แก้วพ่วงเสก  
108 12326 เด็กชาย สิรวิชญ ์ สายมาอินทร์  
109 12327 เด็กหญิง กชมณฑน์พร จิตตรีสินธุ์  
110 12328 เด็กชาย พรสรวง วิสัชนาม  
111 12333 เด็กชาย จิรลานนท์ พงศ์ประภากรณ์  
112 12335 เด็กหญิง กวินนาฎ ทรัพย์พล  
113 12337 เด็กหญิง กัญญาพัชร เกตุนวม  
114 12342 เด็กชาย กฤษณ์ขจร บุญเทียม  
115 12345 เด็กหญิง อนุธิดา จิตชื่น  
116 12348 เด็กหญิง นภสร บุญมาก  
117 12353 เด็กชาย ธนวัฒน ์ มูสโกภาศ  
118 12356 เด็กชาย ปัณณธร ฐิติทรงวุฒิ  
119 12357 เด็กชาย ธนภูมิ หนูเดช  
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ล าดับที่  เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
120 12358 เด็กหญิง วรันยา กลางประพันธ์  
121 12359 เด็กชาย พรภวิษย์ ประยูรรัตน์  
122 12360 เด็กชาย เลนิน อัครรัตนดิลก  
123 12364 เด็กชาย ชุติพงศ์ โรจนวิศวกรรม  
124 12382 เด็กหญิง กานต์ณิชา เกศทอง  
125 12391 เด็กหญิง เกศราภรณ์ ย้อยพระจันทร์  
126 12394 เด็กหญิง ศิรดา สุขเสน  
127 12395 เด็กหญิง อรุโณทัย พลีดี  
128 12396 เด็กหญิง ณภัสสรณ์ แสงสุวรรณ์  
129 12397 เด็กชาย ไพสิฐ บุญมาเลิศ  
130 12400 เด็กหญิง พิชญา มุละสิวะ  
131 12405 เด็กหญิง ปุณยาภา ศรีจันทร์  
132 12406 เด็กชาย ภัทรชนน มหาชัย  
133 12415 เด็กชาย ฉัตรชนก ดีชู  
134 12419 เด็กหญิง รมิตา หนูแดง  
135 12422 เด็กหญิง นวิญา การพิธี  
136 12426 เด็กหญิง จิดาภา อุระอิต  
137 12429 เด็กหญิง จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์  
138 12432 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ ชูผึ้ง  
139 12442 เด็กชาย ภาวัตสพล กองแก้ว  
140 12461 เด็กหญิง คุณิตา เที่ยงตรง  
141 12462 เด็กชาย มหิศวร ราโช  
142 12465 เด็กหญิง พัชรา วงศ์นิกร  
143 12479 เด็กชาย วงศกร เนตรคุณโพธิ์เจริญ  
144 12491 เด็กชาย ภัคพนน์ ช่างประดิษฐเจริญ  
145 12494 เด็กชาย นฤบดินทร์ เนียมรอด  
146 12497 เด็กหญิง ญาณัจฉรา หวังพลายเจริญสุข  
147 12498 เด็กชาย พิสิษฐ์ ปันตุ่น  
148 13005 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ อุไรรัตน์  
149 13014 เด็กชาย พชร ศรีเทพ  
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ส ารอง เรียงตามล าดับคะแนนสอบ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 12001 เด็กหญิง ภัทรชนก วิริยะโรจนาวุฒ ิ  
2 12086 เด็กหญิง วิไรวรรณ นิมานะ 

 3 12107 เด็กชาย วุฒิภัทร แสนทรัพย์ 
 4 12165 เด็กหญิง มณฑิฌา ภิรมย์เณร 
 5 12238 เด็กหญิง ทัตพรนวพรรษ สมประสงค์ 
 6 12247 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีทอง 
 7 12280 เด็กชาย ธีรภัทร ผลจันทร์ 
 8 12092 เด็กหญิง ปุณยภา มั่นจิตร 
 9 12168 เด็กชาย เดชาวัจน์ เพ่ิมสีหเจริญ  

10 12286 เด็กชาย กัลยกฤศล์ พันธุ์เจริญ 
 11 12041 เด็กหญิง อธิชนก ค าประสงค์ 
 12 12183 เด็กชาย จีรวัฒน ์ แสนทรัพย์ 
 13 12197 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เต็งจงดี 
 14 12270 เด็กหญิง รวงบุญ สื่อน าโชค 
 15 12399 เด็กหญิง กุลธิดา เชื้อชาติ 
 16 12408 เดก็หญิง นคนันทภรณ์ ไข่หงษ์ 
 17 12489 เด็กชาย เบิกฤกษ์ วงค์แก้วเขียว  

18 12072 เด็กชาย รชต จักรเครือ 
 19 12147 เด็กหญิง นันท์นภัส ชัยยศโชติโยธิน  

20 12255 เด็กชาย อภิวัฒน์ อดิสร 
 

 

ทั้งนี้ 

1. ผู้ที่สอบได้ตามประกาศนี้ให้มารายงานตัว มอบตัว และช าระเงินค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ ลานโดม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตามก าหนด ดังนี้ 
 

 วัน  เดือน  ปี เวลา ระดับชั้น/ห้อง 
29 พฤษภาคม 2564 08.30-10.00 น. ม.1/1, ม.1/2 
29 พฤษภาคม 2564 10.00-11.30 น. ม.1/3, ม.1/4 
29 พฤษภาคม 2564 11.30-13.00 น. ม.1/5, ม.1/6 
29 พฤษภาคม 2564 13.00-14.30 น. ม.1/7, ม.1/8 

 

ส าหรับผู้ที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 
 ** รายชื่อนักเรียนประจ าห้องเรียนจะประกาศให้ทราบภายในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 นักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.hwn.ac.th 

http://www.hwn.ac.th/
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2. กรณีมีผู้สละสิทธิ์ โรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จะติดต่อนักเรียนที่มีรายชื่อส ารอง โดย
เรียงตามล าดับที่ในประกาศ 

3. ให้นักเรียนเตรียมเอกสารส าหรับการมอบตัว ดังนี้ 
3.1 ใบมอบตัวนักเรียน 
3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งฉบับจริง และฉบับส าเนา 1 ชุด 
3.๓ ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา ทั้งฉบับจริงและฉบับส าเนา 1 ชุด 
 หมายเหตุ  ผู้ปกครองต้องลงนามส าเนาถูกต้องในส าเนาเอกสารทุกฉบับ และโรงเรียนจะเก็บเอกสาร
เฉพาะฉบับส าเนาเท่านั้น 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

(นายรังสิมันต์  ยาละ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 

 


