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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 

 …………………………………………………………………….  
ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้น จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียน
พิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP เตรียมทหารและแพทย์)  ด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  
ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) และด้านภาษาญี่ปุ ่น ( Intensive Japanese Program : IJP) 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้นักเรียนที่มรีายชื่อดังกล่าวปฏิบัติดังนี้  

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
    1.1 นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบทุกแผนการเรียนเข้าสอบวัดความรู้ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566      เวลา 

09.00 – 11.50 น.  
    1.2 นักเรียนผู ้มีสิทธิ ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program: IP เตรียมทหารและแพทย์) เข้าสอบคัดเลือกภาคปฏบิัติ 
ณ อาคารกีฬา ชั้น 1 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนเดิม) 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
               2.1 นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบทุกแผนการเรียนเข้าสอบวัดความรู้ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566   เวลา 
09.00 – 11.50 น.  
 3. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  

     3.1 เวลา 08.00 น. เตรียมความพร้อมเข้าแถวใต้อาคารโดม เพื ่อฟังคำชี ้แจงและรายละเอียด         
                     การเข้าทดสอบวัดความรู้  

     3.2 ให้ผู้ปกครองจอดรถรับ - ส่ง นักเรียนที่เข้าห้องสอบภายนอกสถานศึกษา ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง 
                      เข้ามาในสถานศึกษา  

     3.3 ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  
     3.4 ห ้ามผ ู ้ เข ้าสอบนำเคร ื ่องม ือส ื ่อสาร เคร ื ่องคำนวณ หร ือเอกสารใด  ๆ เข ้าห ้องสอบและ                 

                      ห้ามนำเอกสารทุกชนิดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
     3.5 ทางโรงเรียนไม่มีการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท 





ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือผู้เข้ำสอบ หลักสูตร ลงช่ือผู้เข้ำสอบ หมำยเหตุ

1 13101 เด็กชาย ปัณณ์ แก้วทอง  IPเตรียม

2 13102 เด็กชาย จักรวรรดิวัตร ถาวรโชติสกุล  IPเตรียม

3 13103 เด็กชาย อภิวิชญ์ ค าดี  IPเตรียม

4 13104 เด็กชาย ภาดล เพ็ชรดี  IPเตรียม

5 13105 เด็กชาย ธนวรกฤต สุทธิมูล  IPเตรียม

6 13106 เด็กชาย ธฤษณุภัทร พงศาสนองกุล  IPเตรียม

7 13107 เด็กชาย ธีธัช เกษบูรณะ  IPเตรียม

8 13108 เด็กชาย ภาสวิชญ์ อวยเจริญ  IPเตรียม

9 13109 เด็กชาย อรรถวิทญ์ ช านาญเวชกิจ  IPเตรียม

10 13110 เด็กชาย โซนาร์ ชาภิรมย์  IPเตรียม

11 13111 เด็กชาย ชญานนท์ พ่ึงโต  IPเตรียม

12 13112 เด็กชาย อัครพงษ์ บุญสูง  IPเตรียม

13 13113 เด็กชาย พงศ์พระยา อาภารัฐวรารมย์  IPเตรียม

14 13114 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ค าศิริ  IPเตรียม

15 13115 เด็กชาย นัธทวัฒน์ นิลเขต  IPเตรียม

16 13116 เด็กชาย อรุณวิชญ์ เล้าอรุณ  IPเตรียม

17 13117 เด็กชาย ชนพจน์ แป้วบุญสม  IPเตรียม

18 13118 เด็กชาย จิรายุ ร่วมค า  IPเตรียม

19 13119 เด็กชาย กรดนย์ ฐานะกิจขจร  IPเตรียม

20 13120 เด็กชาย วรภพ บุญณะรังษี  IPเตรียม

21 13121 เด็กชาย กิตติณน ค าเรือง  IPเตรียม

22 13122 เด็กชาย ภานุพงษ์ เนียมโห้  IPเตรียม

23 13123 เด็กชาย ธนวัตน์ ขันธนิกร  IPเตรียม

24 13124 เด็กชาย ชวนันท์ ค าสิงห์นอก  IPเตรียม

25 13125 เด็กชาย ธีรพล ฝอยฝน  IPเตรียม

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2566

ห้องสอบท่ี 1 อำคำร 1 ช้ัน 2 หมำยเลขห้องสอบ 1204 (รอบ2)

โปรดพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ : https://reg.pawano.net/hwn

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566

สอบวันเสำร์ท่ี 18 มีนำคม 2566 เวลำ 09.00 - 11.50 น.



โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2566

สอบวันเสำร์ท่ี 18 มีนำคม 2566 เวลำ 09.00 - 11.50 น.

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือผู้เข้ำสอบ หลักสูตร ลงช่ือผู้เข้ำสอบ หมำยเหตุ

1 13126 เด็กชาย คุณรภัทร สุริโย  IPเตรียม

2 13127 เด็กชาย ชีวานนท์ รุ่งโรจน์วานิชกุล  IPเตรียม

3 13128 เด็กชาย วรภัทร ยวงทอง  IPเตรียม

4 13129 เด็กชาย ตะวันฉาย ปิยโกศลสุวรรณ  IPเตรียม

5 13130 เด็กชาย ณัฏฐกานต์ แก้วอบเชย  IPเตรียม

6 13131 เด็กชาย รัชชานนท์ โรจนศิริ  IPเตรียม

7 13132 เด็กชาย ณภัทร ดีค า  IPเตรียม

8 13133 เด็กชาย ภูริณัฐ สุขส าราญ  IPเตรียม

9 14101 เด็กชาย ภูรินทร์ เล็กประเสริฐ  EP

10 14102 เด็กชาย บัญญวัต อังคณาวิศัลย์  EP

11 14103 เด็กหญิง นิตา บรรจงศิริ  EP

12 14104 เด็กชาย พุทธคุณ โจระเจน  EP

13 14105 เด็กหญิง อัยรินทร์ คามวัลย์  EP

14 14106 เด็กชาย ธนกฤต อมรรัตนบงกช  EP

15 14107 เด็กชาย สุทธิโชค อุปการดี  EP

16 14108 เด็กหญิง ญนันทพร สุพรรณพงค์  EP

17 14109 เด็กหญิง ปณิตา บุญญาพงษ์พันธ์  EP

18 14110 เด็กหญิง ภัณฑิลา ค านุ  EP

19 14111 เด็กชาย ครวัฐ สิทธิเลิศพิศาล  EP

20 14112 เด็กหญิง อลินลดา เสียมไหม  EP

21 14113 เด็กชาย สิรภพ หลายสุขสิริ  EP

22 14114 เด็กหญิง ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์  EP

23 14115 เด็กหญิง ปิยธิดา ธนดลพรสิริกุล  EP

24 14116 เด็กชาย ภูดิส ประหล่ าภากรณ์  EP

25 14117 เด็กชาย ธีทัต สวรรคทัต  EP

ห้องสอบท่ี 2 อำคำร 1 ช้ัน 2 หมำยเลขห้องสอบ 1205 (รอบ2)

โปรดพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ : https://reg.pawano.net/hwn

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566



โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2566

สอบวันเสำร์ท่ี 18 มีนำคม 2566 เวลำ 09.00 - 11.50 น.

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือผู้เข้ำสอบ หลักสูตร ลงช่ือผู้เข้ำสอบ หมำยเหตุ

1 14118 เด็กชาย จิรกร พูนกุลวัต  EP

2 14119 เด็กหญิง ณัฐชยา ตัวตน  EP

3 14120 เด็กหญิง กรรณาภรณ์ โนนศรีโคตร  EP

4 14121 เด็กชาย ปริญ ปรีชานุกูล  EP

5 14122 เด็กหญิง ทิพรดา ถึงแก้ว  EP

6 14123 เด็กชาย ปภังกร เลิศชัยบวร  EP

7 14124 เด็กชาย ภัคพล ลาวงศ์เกิด  EP

8 14125 เด็กชาย สุวรรณภูมิ วงค์จันทร์ชมภุ  EP

9 14126 เด็กชาย วริทธ์ินันท์ ชัยยศโชติโยธิน  EP

10 14127 เด็กหญิง ปพิชญา ไหลมา  EP

11 14128 เด็กชาย ภีมากร ศรีชวนะ  EP

12 14129 เด็กหญิง อนันตา คงเขียว  EP

13 14130 เด็กหญิง กานต์พิชชา บัวสิงห์  EP

14 14131 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ ปิยวัชรพรกุล  EP

15 14132 เด็กหญิง ชัญญานุช ยาละ  EP

16 14133 เด็กหญิง กรวรรณ สุวรรณประทีป  EP

ห้องสอบท่ี 3 อำคำร 4 ช้ัน 2 หมำยเลขห้องสอบ 4202 (รอบ2)

โปรดพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ : https://reg.pawano.net/hwn

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือผู้เข้ำสอบ หลักสูตร ลงช่ือผู้เข้ำสอบ หมำยเหตุ

1 45101 นางสาว จิดาภา รอดสดใส EP

2 45102 เด็กชาย พีรดนย์ เสียงสุวรรณ EP

3 45103 นางสาว ชวิศา ผู้เจริญ EP

4 45104 เด็กหญิง ภาวนา สาธร EP

5 45105 นาย สิทธ์ิธนัฐ วงศ์ธีรญาณเดช EP

6 45106 นาย ปุณณกานต์ เข็มทอง EP

7 45107 เด็กชาย กันต์กวี พินิจสิน EP

8 45108 นางสาว เพชรดา อยู่ดิษฐ์ EP

9 45109 นาย ก้องวิชญ์ มัดทองหลาง EP

10 45110 นางสาว พิชชากร อ่อนค า EP

11 45111 นางสาว ปริยากร เหมะธุลิน EP

12 45112 นาย ชยพล อ้ึงพานิช EP

13 41101 นางสาว ภัทราภรณ์ เพ็ชร์รัตน์ ICP

14 41102 นาย นันท์ปกรณ์ สุกกระจ่าง ICP

15 42101 นาย โซตะ อิชิคุระ IJP

16 42102 เด็กหญิง กชพรรณ ญาณอมรเดช IJP

17 42103 นาย สุมงคล เส็งสมาน IJP

18 42104 เด็กหญิง ฌานิยา ศรีประพาฬ IJP

โปรดพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ : https://reg.pawano.net/hwn

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2566

สอบวันเสำร์ท่ี 18 มีนำคม 2566 เวลำ 09.00 - 11.50 น.

ห้องสอบท่ี 4 อำคำร 4 ช้ัน 2 หมำยเลขห้องสอบ 4203


	958472f1deb4b3d061d0a5f8ff13fb207e0cdfc04e724f2352986350bbb03e5e.pdf
	65936092981dd0086b6aa62fcca0e07285948c6159e1d0e351c77bcd4e821430.pdf
	c88e863a5bba65939b5b499dfc8ba689ffeb62b02ba9736177687c2887f185c8.pdf
	7dd906b014e65fcb3a2827b4666850ee5ea895590aaa28f18027660608cd2314.pdf
	7dd906b014e65fcb3a2827b4666850ee5ea895590aaa28f18027660608cd2314.pdf



