
 

 

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ 
ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

 ตามท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น 

 บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้ 

นักเรียนประเภทเงือ่นไขพิเศษ เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ 

เลขที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 12007 เด็กหญิง พิชชาภา น้อมจันทึก  
2 12022 เด็กหญิง พิชชาภา แสงจันทร์  
3 12033 เด็กหญิง นภาพร สาตะมาน  
4 12035 เด็กชาย พรพิพัฒน์ พ่วงมงคล  
5 12038 เด็กชาย ศุภวัฒณ์ ทาสีแก้ว  
6 12049 เด็กชาย ธีรชัย นาคบาง  
7 12066 เด็กชาย คุณานนต์ วงค์ม่าน  
8 12080 เด็กหญิง ณธิดา สุขเกษม  
9 12102 เด็กหญิง สุดารัตน์ สวนทรัพย ์  

10 12142 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา พาจะโปะ  
11 12156 เด็กหญิง เมทิกา บรรจงศิริ  
12 12182 เด็กชาย ธนเทพ สุขสุทธิ  
13 12193 เด็กชาย ภัทรพล แก้วใส่เงิน  
14 12196 เด็กชาย คณพศ เจริญศิริ  
15 12235 เด็กชาย จิรพันธ์ ยงศิริสมสกุล  
16 12236 เด็กชาย สิทธิชัย สุทธิพงษ์  
17 12244 เด็กชาย คณิศร ช่องท้วม  
18 12251 เด็กหญิง ธีริศรา ลิน  
19 12252 เด็กหญิง ชรีรัตน์ หงษ์วิไล  
20 12261 เด็กชาย ชนะพล ไชยเพชร  
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เลขที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
21 12276 เด็กชาย โสภณวิชญ ์ ใจงาม  
22 12289 เด็กชาย ณัฐกิตต์ แสงดาว  
23 12290 เด็กชาย พฤฒ วิบูลย์  
24 12307 เด็กหญิง ประกายฟ้า ธนะโชค  
25 12314 เด็กหญิง นิดาภรณ์ โอชา  
26 12318 เด็กชาย ธนภูมิ พ่ึงเฮง  
27 12386 เด็กชาย กมลธร โบศรี  
28 12403 เด็กชาย ภศนท แก้วสีนวน  
29 12404 เด็กชาย ธรธันย ์ ช้างมงคล  
30 12424 เด็กหญิง นลินรัตน์ เจตจ ารูญ  
31 12433 เด็กชาย ณัฐกมล เอ็งวงษ์ตระกูล  
32 12435 เด็กหญิง เอ้ือมพร นิจโกรทม  
33 12445 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บัวหลง  
34 12469 เด็กหญิง กฤตพร บุญเอก  
35 12476 เด็กชาย ธณพันธุ์ ไพชยนต์  

 

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 าห้องเรียนจะประกาศให้ทราบภายในวันพฤหสับดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 นักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.hwn.ac.th 

2. กรณีมีผู้สละสิทธิ์ โรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จะติดต่อนักเรียนที่มีรายชื่อส ารอง โดย
เรียงตามล าดับที่ในประกาศ 

 

http://www.hwn.ac.th/
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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 

 

 


