
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

โครงการหองเรียนพิเศษ โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปการศึกษา 2565 
 …………………………………………………………………….  

ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ไดประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2565 นั้น           

บัดนี้คณะกรรมการไดดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ี

ผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาตอปการศึกษา 2565 โครงการหองเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1            

ตามรายชื่อแนบทายประกาศนี้ ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อดังกลาวปฏิบัติดังนี้  

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

         1.1 นักเรียนผู มีรายชื ่อตามประกาศนี ้ใหเขารายงานตัว พรอมรับเอกสารมอบตัว ในวันศุกรท่ี         

11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดวยระบบ Drive Thru ณ ลานโดมอเนกประสงค โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 

นนทบุรีโดยนำบัตรประจำตัวผูเขาสอบมารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ (สามารถพิมพเอกสารบัตรประจำตัวผูเขาหอง

สอบไดท่ี https://reg.thaischool.info/hwn) ตามเวลาดังตอไปนี้  

 - เวลา 08.30 น. - 09.30 น.  แผนการเรียน (IP) ,( IP เตรียมทหารและแพทย) 

- เวลา 09.30 น. - 10.30 น.  แผนการเรียน (IEP)  

    1.2 น ักเร ียนผ ู  ม ี รายช ื ่อตามประกาศนี้ ให  เข  ามอบต ัวในว ัน เสาร  ท่ี  12 ม ีนาคม 2565                    

เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี พรอมชำระ    

คาสนับสนุนอุปกรณการเรียน คาบำรุงการศึกษา คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครูฯ คากระเปานักเรียน        

คาสายคลองคอ คาสมุด และคาชุดพละ  

    1.3 เมื่อดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียบรอยแลว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียม

และคาใชจายในการเรียนทุกรายการ (ในกรณีสละสิทธิ์หลังมอบตัวและลงทะเบียนเรียนแลว) 

    1.4 การมอบตัวจะสมบูรณก็ตอเมื ่อนักเรียนไดสงใบ ปพ.1 ใหกับทางโรงเรียนฯ ภายในวันท่ี            

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

                .../๑.๕  นักเรียนสามารถ... 
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     ๑.๕ นักเรียนสามารถเขียนบันทึกขอความเพ่ือดูผลคะแนนสอบรายบุคคลดวยตนเอง ไดท่ีสำนักงาน 

โครงการหองเรียนพิเศษ โดยใชสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวผูสอบ ในวันท่ี 14 – 18 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00 – 15.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

     1.6 สำหรับผูท่ีไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวาสละสิทธิ์โดยสมบูรณจะ

เรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 

 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบ  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ 2565 
 
 
 
        

(นายรังสิมันต ยาละ) 
ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
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รายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร (Intensive Program : IP)  

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 
 
 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 11007 เด็กหญิง ศุภมาศ    จารุพักตรโชติ  

2 11008 เด็กหญิง พิชชาภา    ปณรานุวงศ  

3 11009 เด็กชาย พรหมพิทักษ คำรัตน  

4 11010 เด็กหญิง รวิภัทร    แกววิจิตร  

5 11011 เด็กชาย ไอยรา    อรรถธรรมสุนทร  

6 11013 เด็กหญิง สุพิชญนันทน ไชยศรีรัมย  

7 11014 เด็กหญิง วศภรณ   ไชยมี  

8 11015 เด็กหญิง พิชชา     นุตาลัย  

9 11016 เด็กหญิง ชนิดาภา   ปตตาระเต  

10 11019 เด็กหญิง เปนบุญ    คมสัน  

11 11021 เด็กหญิง โชติกา    บุญธวนันท  

12 11024 เด็กชาย พีรวิชญ    ปรีบุญพูล  

13 11027 เด็กชาย พัฒนศกร    ชะดี  

14 11028 เด็กชาย พศวีร    โอแสงธรรมนนท  

15 11029 เด็กชาย ปพนธรี    เทียนทอง  

16 11030 เด็กชาย วชิรวิชญ    บุญโต  

17 11032 เด็กชาย ณัฐภาคย     วงศศิริธร  

18 11040 เด็กหญิง พิรญาณ   วันมานะนาค  

19 11042 เด็กชาย อชิตพล    ลั้วสมบูรณ  

20 11044 เด็กหญิง มาติกา    พรเสกสรรค  

21 11045 เด็กหญิง ปยวด ี    พวงผล  

22 11046 เด็กหญิง สรารัตน   ฤทธิ์เดช  

23 11047 เด็กชาย คณิศร    พุฒพินิจ  

24 11048 เด็กชาย ปริชญ    แกวเพ็ชร  
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ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

25 11049 เด็กชาย ณัฐชนน    สินเธาว  

26 11051 เด็กชาย อติโรจน     เตชะวณิช  

27 11052 เด็กชาย ธนวัฒน   อัศวบุญญา  

28 11053 เด็กหญิง ณัฐณิชา    ลาออน  

29 11054 เด็กชาย พิทักษพงศ    ปญญาวงศ  

30 11055 เด็กหญิง รดา    แสนพรม  

31 11057 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ   กฤษณคุปต  

32 11059 เด็กหญิง สาริศา    สิริบุญเลิศ  

33 11060 เด็กหญิง ปพิชญา    สุนทรโชต ิ  

34 11067 เด็กหญิง วรัทยา    จันทรแตงผล  

35 11068 เด็กหญิง คลาสสิค    ดิษยบุตร  

36 11069 เด็กหญิง สุธีวรางค    พิรุฬหพัสต  

37 11070 เด็กชาย ทักษดนัย    พับเจริญ  

38 11073 เด็กหญิง คณัสมน    สวางเมฆ  

39 11074 เด็กชาย กรณ    วัณณรถ  

40 11075 เด็กชาย กลวัศ    หริรักษ  

41 11076 เด็กชาย สิริรุงโรจน     เชื้อรุงโรจน  

42 11077 เด็กหญิง รมิดา   กอนใส  

43 11080 เด็กหญิง อภิชญา    จำปา  

44 11085 เด็กหญิง พิมชนก    ศรีจันทรนิล  

45 11087 เด็กหญิง ฐิรัฏฏิกา     ชุมชาต ิ  

46 11090 เด็กหญิง ภริตา   เมนสาย  

47 11091 เด็กชาย จิรัฐ    มวงอินทร  

48 11092 เด็กหญิง ณัฐธยาน     บันลือเสียง  

49 11095 เด็กหญิง รมณี   เสาวคนธ  

50 11102 เด็กหญิง นิศานาถ    ศรีประสม  

51 11103 เด็กหญิง ฐิตารีย    จิตตรีเพ่ิม  

52 11105 เด็กหญิง ปทมพร    อุปเนตร  
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ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

53 11106 เด็กหญิง อริสรา    ชัยศร  

54 11108 เด็กชาย ตรัยพัทธ    ศรีทรัพย  

55 11109 เด็กหญิง วริศรา    ปยวาจานุสรณ  

56 11110 เด็กหญิง บงกชศมน  พรมทัน  

57 11111 เด็กหญิง อภิชญา    อริยากร  

58 11119 เด็กหญิง ชนิสรา    ธิบด ี  

59 11120 เด็กหญิง ณัฐนรี    อุบลบาน  

60 11123 เด็กชาย กฤติธี    บุญเสริม  

61 11124 เด็กหญิง ศุภิสรา    ธรรมดี  

62 11126 เด็กหญิง ทรัพยรุง    แกวพิลึก  

63 11131 เด็กชาย ภูมิศกร    ปุจฉากาญจน  

64 11133 เด็กหญิง ปาลิดา     พรวนตนไทร  

65 11134 เด็กหญิง พิราภรณ   สุดกังวาล  

66 11135 เด็กชาย ธีร    กุลนานันท  

67 11136 เด็กหญิง รัญรญา    ภาคบุตร  

68 11140 เด็กหญิง วนิศนันท    ขำโต  

69 11141 เด็กชาย เขมวัฒน    อมรอรช  

70 11146 เด็กหญิง พลอยชมพู    ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  

71 11147 เด็กชาย ธนกฤต    อภิญญามโน  

72 11154 เด็กชาย ธนพงษ    ดีจานเหนือ  

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา

สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 
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รายช่ือนักเรียนสำรอง  
การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร (Intensive Program : IP)  

เรียงตามคะแนนสอบ 
 

สำรองลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 11117 เด็กหญิง ยูคิมิ    โทคิตะ  

2 11094 เด็กหญิง พิมชญา    ศิริธนพิพัฒน  

3 11062 เด็กหญิง ปวิชญา    โมธรรม  

4 11050 เด็กหญิง ศุภนิตา    วราหล  

5 11097 เด็กชาย นฤสรณ    คงทอง  

6 11005 เด็กชาย รัฐธีร    วีระศักดาวิทย  

7 11084 เด็กหญิง พัดธารานุตา เดชามรกุล  

8 11031 เด็กชาย วชิรวิชญ    เชื้อเขา  

9 11089 เด็กหญิง ภัควลัญชญ สิทธิประชาราษฎร  

1๐ 11086 เด็กหญิง พัชชาวัลย    ศศะสมิต  
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รายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร เตรียมทหารและแพทย (Intensive Program : IP)  

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 
 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 12001 เด็กชาย จิรัชย    ศรีสุขวงษ  

2 12002 เด็กชาย ธงรบ    ม่ิงขวัญ  

3 12003 เด็กชาย ภูวเนศวร    อุนศรี  

4 12004 เด็กชาย ญาณภัทร    พันธดารา  

5 12005 เด็กชาย ภักดี    ทองสมบูรณ  

6 12006 เด็กชาย ภคินธร    สินธบัณฑิต  

7 12007 เด็กชาย ภูมิพัฒน    ชางประดิษฐเจริญ  

8 12008 เด็กชาย ธนบดี   อัคนิต  

9 12009 เด็กชาย เอกสุรีย    บวรพงศปกรณ  

10 12011 เด็กชาย วันบิน    นพรัตน  

11 12013 เด็กชาย ชนพัฒน    ไกรณรงค  

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา

สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 
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รายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP)  

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 
 

 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 13002 เด็กหญิง ภัทราศิณีย   มีมะแม  

2 13003 เด็กชาย ลักษณสรัล   ทองสันติ  

3 13004 เด็กหญิง ธัชชา   วุฒวรรณ  

4 13007 เด็กหญิง สกุลรฎา   สิทธิสา  

5 13008 เด็กชาย จิรายุ   งามบุญสืบ  

6 13009 เด็กหญิง ปราญ   บุญยรัตน  

7 13011 เด็กหญิง อภิกษณา   มุงเจริญ  

8 13012 เด็กหญิง ชลธิชา   ชืน่รุงโรจน  

9 13015 เด็กชาย กษิดิส   ขวัญทอง  

10 13016 เด็กชาย นภสินธุ   เจริญสุข  

11 13019 เด็กหญิง เจตนิพิฐ   จันทรรุงเรือง  

12 13020 เด็กหญิง พัณณภัสร   สีลารักษ  

13 13021 เด็กชาย กวิน   นาวินประกาศิต  

14 13022 เด็กหญิง กฤชพัชร   ทองแกว  

15 13023 เด็กชาย ปวริศ   โสดบง  

16 13025 เด็กหญิง พรับพราภรณ   เพชรพลอย  

17 13026 เด็กหญิง ลลดา   พิณโรจน  

18 13027 เด็กหญิง บุญญิสา   พูลทรัพย  

19 13028 เด็กหญิง ปาลิตา   ผลเกิด  

20 13029 เด็กหญิง ณัฐกฤตา   แกวอุดม  

21 13030 เด็กหญิง อัฐมาภรณ   ศรีโรจน  

22 13031 เด็กหญิง ปริยากร    แผลงสูงเนิน  

23 13032 เด็กหญิง กัญญวรา   ปนทอง  

24 13033 เด็กชาย กรภัทร    กล่ำโพลง  
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ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

25 13034 เด็กหญิง ชณัญธิกานต    พงศาสนองกุล  

26 13035 เด็กหญิง กัญญลักษณ    ปนทองคำ  

27 13037 เด็กหญิง ชนิภรณ    ตติยวงศวิวัฒน  

28 13038 เด็กหญิง ธนภร    เย็นวัฒนา  

29 13040 เด็กหญิง ศศินันท    วังอุดม  

30 13041 เด็กหญิง ฐิติรัตน    พรหมถาวร  

31 13042 เด็กหญิง ณัฏฐวนันท    โนวังหาร  

32 13046 เด็กหญิง สิริกัญญา    โฉมอัมฤทธิ์  

33 13047 เด็กชาย อภิวิชญ    จำปา  

34 13048 เด็กชาย พันธัช    ศักดิ์พิชชานนท  

35 13049 เด็กหญิง พชรมน    โพธิป์ระดิษฐ  

36 13050 เด็กหญิง รุงไพลิน    ไพโรจน  

37 13052 เด็กหญิง สรวีย    สุคนธวิมลรัชต  

38 13053 เด็กหญิง เปมิกา    เกิดสมบูรณ  

39 13054 เด็กหญิง ม่ิงกมล    บริบูรณ  

40 13055 เด็กชาย ภูดิศ    ชูสืบสาย  

41 13059 เด็กชาย ปริยวิศว    โพธิ์ศรี  

42 13060 เด็กหญิง อภิชญา    เมฆมูสิก  

43 13062 เด็กหญิง ชมณิชา    ชมชื่นจิตร  

44 13064 เด็กชาย ชวิน    ชมจินดา  

45 13065 เด็กชาย สุกฤษฏิ์    ไชยศิลป  

46 13069 เด็กชาย ทำบุญ    นาถะภักติ  

47 13071 เด็กหญิง นันทิกานต    มุสิกสาร  

48 13072 เด็กหญิง ธนัชพร    เรงพัฒนพิบูล  

49 13076 เด็กหญิง ณัฐธยาน    ผดุงใจ  

50 13079 เด็กหญิง ปุญญิศา    พิมพรอด  

51 13080 เด็กหญิง นันทพัทธ    วิจิตรศรีวงศ  

52 13082 เด็กหญิง ปวันพัสตร    แสนทรัพย  
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ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

53 13086 เด็กชาย ณพัฒน    เจตนา  

54 13087 เด็กชาย ปุญญพัฒน    ใจกวาง  

55 13088 เด็กชาย สุกฤษฎิ์    ติงชาต ิ  

56 13091 เด็กชาย ณัฐธกิรณ    ศรีสกุลพาณิชย  

57 13092 เด็กหญิง กานตทิตา    วรวงศ  

58 13094 เด็กหญิง ณธษา    โฆษิตรเนศ  

59 13096 เด็กหญิง สิริกร    ภูดอก  

60 13097 เด็กชาย พีรวิชญ    ศิริธีราเจษฎ  

61 13098 เด็กหญิง ปุณิกา    จันทรใบเล็ก  

62 13099 เด็กชาย พงศวิสิฐ    สุธรรมวงศ  

63 13101 เด็กหญิง ณัฐนรี    ศรีวิชา  

64 13102 เด็กชาย รัชพล    แสงมา  

65 13103 เด็กชาย วายุ    มาทอง  

66 13104 เด็กหญิง ภิรมณ     มโนภิรมย  

67 13106 เด็กชาย พศิน    รั้วม่ัน  

68 13107 เด็กชาย กิตติกานต    ขุมทอง  

69 13110 เด็กหญิง หทัยพันธน    ยงยอด  

70 13115 เด็กชาย พีรดนย    ไชยานนท  

71 13119 เด็กหญิง ธนาภา    ราชกิจธิเม  

72 13120 เด็กหญิง ชัญญรัชต    ทองปยรุจวัชร  

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา

สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 
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รายช่ือนักเรียนสำรอง  
การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP)  

เรียงตามคะแนนสอบ 
 

สำรองลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 13014 เด็กชาย กัณฑอเนก    ชูประเสริฐ  

2 13100 เด็กหญิง มีนา    จันดา  

3 13118 เด็กหญิง ขญาดา    ปานสมบัติ  

4 13083 เด็กชาย สืบสกุล    ขับรอง  

5 13036 เด็กหญิง ชิษณุชา    เจตจำรูญ  

6 13013 เด็กหญิง ดารารัตน    ชืน่รุงโรจน  

7 13109 เด็กหญิง นลิศา    ภิญโญศร ี  

8 13039 เด็กชาย สิรวิชญ    มวงหมาย  

9 13070 เด็กชาย ภูดิส    คือพันดุง  

1๐ 13116 เด็กหญิง พัณณิตา    ปองไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


