
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

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

ตามท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ไดประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ โครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2565 นั้น           

บัดนี้คณะกรรมการไดดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ี

ผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาตอปการศึกษา 2565 โครงการหองเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔            

ตามรายชื่อแนบทายประกาศนี้ ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อดังกลาวปฏิบัติดังนี้  

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔  

         1.1 นักเรียนผู มีรายชื่อตามประกาศนี้ใหเขารายงานตัว พรอมรับเอกสารมอบตัว ในวันศุกรท่ี         

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

นนทบุรี โดยนำบัตรประจำตัวผูเขาสอบมารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ (สามารถพิมพเอกสารบัตรประจำตัว           

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

 - เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.30 น.  แผนการเรียน (IP)  

- เวลา ๑๑.30 น. - ๑๒.30 น.  แผนการเรียน (IEP) (ICP) (IJP) 

    1.2 นัก เรียนผู มี รายชื่ อตามประกาศนี้ ให เข ามอบ ตัวในวันอาทิตย ท่ี  1๓  มีนาคม 2565               

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

คาสนับสนุนอุปกรณการเรียน คาบำรุงการศึกษา คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครูฯ คากระเปานักเรียน        

คาสายคลองคอ คาสมุด และคาชุดพละ  

    1.3 เม่ือดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียบรอยแลว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียม

และคาใชจายในการเรียนทุกรายการ (ในกรณีสละสิทธิ์หลังมอบตัวและลงทะเบียนเรียนแลว) 

    1.4 การมอบตัวจะสมบูรณ ก็ตอเม่ือนักเรียนไดสงใบ ปพ.1 ใหกับทางโรงเรียนฯ ภายในวันท่ี            

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

                .../๑.๕  นักเรียนสามารถ... 



๒ 
 
     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) 
ผูอำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
รายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร (Intensive Program : IP)  

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 
 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 41002 นางสาว ณัฎฐณิชา    ถือทอง  

2 41004 นาย ณภัทร    ทองมีศรี  

3 41005 เด็กหญิง สัชฌุกร    สุขกาย  

4 41006 เด็กหญิง จินตภัทรภรณ    กาวรบ  

5 41011 เด็กหญิง จิรญาดา    ทวีวัฒน  

6 41012 เด็กหญิง กุลภัสร    ฐานะกิจขจร  

7 41013 เด็กหญิง อมรทิพย    สีทับทิม  

8 41014 เด็กชาย สิรภพ    พิสประเทือง  

9 41019 เด็กหญิง อัญญรินทร    วัชรศรีสำเริง  

10 41020 เด็กชาย ชญาธร    มณีโชต ิ  

11 41022 นางสาว ณัฐนรี    ตันรัตนาวงศ  

12 41023 เด็กชาย กฤษฎา    สุวรรณรงค  

13 41025 เด็กชาย ศุภคเณศ    จิระกาล  

14 41033 นาย ศักยศรณ    ผองโอภาส  

15 41034 เด็กหญิง ธนัชพร    แลวดวง  

16 41035 เด็กชาย กรธวัช    เทิดเกียรติยศ  

17 41036 นางสาว ศศิพิมพ    แตงโสภา  

18 41037 นาย ปุญญพัฒน    คชาบาล  

19 41042 เด็กหญิง ศิรฎา    คงแสงพันธ  

20 41048 เด็กชาย คฑาภม    จงดีพานิช  

21 41053 นางสาว อิสริยาภรณ  ทองดีแท  

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา

สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 
 



๔ 
 

รายช่ือนักเรียนสำรอง  
การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร (Intensive Program : IP)  

เรียงตามคะแนนสอบ 
 

สำรองลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๑ 41008 เด็กชาย ธนวัฒน    ใจเท่ียงธรรม  

๒ 41040 นางสาว ปุญธิดา    พุทธเจริญ  

๓ 41052 นาย หิรัญ    จันพา  

๔ 41009 นาย ณัฐนนท    เกิดมาก  

๕ 41054 นาย รณกร    เลาหวัฒน  

๖ 41010 นางสาว ณัฐกฤตา    โกมุทแดง  

๗ 41003 นางสาว ณัฐธิดา    แกวสวาง  

๘ 41027 เด็กหญิง นวพร    สาทอง  

๙ 41041 เด็กหญิง ธนภรณ    มันทุย  

๑๐ 41015 นาย กิตติภูมิ    ซ่ือตรง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕ 
 
รายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP)  

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 
 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 42003 เด็กชาย ชัยธัช    เมฆขุนทด  

2 42006 เด็กหญิง เมษปารวีย    พูลศักดิ์  

3 42011 นางสาว จันจิรา    ศักดิ์สุวรรณ  

4 42012 นาย มหาสมุทร ศรีขาว  

5 42014 เด็กชาย ธนาดล    ชูหิรัญ  

6 42017 นางสาว พัชธิดา    พุกเจริญ  

7 42021 เด็กชาย รณกร    พันทศรี  

8 42022 เด็กหญิง อิสรีย    ชานุประภา  

9 42024 เด็กชาย ฐักกุระ    เปงพยอม  

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา

สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

รายช่ือนักเรียนสำรอง  
การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP)  

เรียงตามคะแนนสอบ 
 

สำรองลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ๔๒๐๐๘ เด็กหญิง พิชญิ์สิน ี ภาติกะวัยวัฒน  

2 42001 เด็กหญิง ปาริชาต ิ   จันทรพวง  

3 42023 นาย ปญญาพงศกรณ วสุรีย  

4 42010 เด็กชาย อริยสร    ตันติสุนทโรดม  

5 42013 นางสาว ธีริศรา    หนุนภักด ี  

6 42009 นางสาว นำพร    โชติกะคาม  

7 42004 เด็กชาย ณัฐชานนท    คงทอง  

8 42005 เด็กหญิง ปทิตยา    อาจองค  

9 42016 นาย ชุติเดช    พูลวัฒนานุกูล  

1๐ 42020 นางสาว อภิชญา    ทิพยมาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
รายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)  

แผนการเรียนภาษาญ่ีปุน (Intensive Japanese Program : IJP) 
เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 43001 นางสาว พิมพนารา    ไพจันทร ICP 

2 43002 นางสาว ปวิชญา   มณีเมธกุล ICP 

3 43003 เด็กหญิง ชวิศา    สวนเวียง ICP 

4 43005 นางสาว กีรติกา    พิริยพลศาสตร ICP 

5 43007 เด็กหญิง ภาณิชา    ศรีสุวรรณ ICP 

6 43008 เด็กหญิง เฉลิมขวัญ    จันโนนมวง ICP 

7 43011 นางสาว สิริภรณ      นรนิทร ICP 

8 43012 นางสาว มัชฌิมา      แซลี ้ ICP 

9 44002 เด็กชาย รัชชานนท      เลี่ยมศิริรัตน IJP 

10 44003 เด็กหญิง วรพิชชา      ขันสรอย IJP 

11 44004 นางสาว ญาโณทัย      แสงอินทร IJP 

12 44008 เด็กหญิง ณิชกมล      แดงวิไล IJP 

13 44009 นางสาว อนัญญา      ภูหม่ันกอง IJP 

14 44010 นางสาว ธัญธิตา      เลาหวัฒนากุล IJP 

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา

สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

รายช่ือนักเรียนสำรอง  
การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ  
แผนการเรียนภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)  

แผนการเรียนภาษาญ่ีปุน (Intensive Japanese Program : IJP) 
เรียงตามคะแนนสอบ 

 

สำรองลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 43010 เด็กหญิง จิธาดา    โศจิธาดาเจริญ ICP 

2 43006 นางสาว สาวิตรี    สวนสุข ICP 

3 44011 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ    ปะสัน IJP 

4 43004 เด็กหญิง ธารทิพย    พวงผล ICP 

5 44007 นางสาว พิชญา    กลิ่นสุคนธ IJP 

6 44012 เด็กชาย พีรณัฐ    ทำสวน IJP 

7 44001 เด็กชาย รณกฤต    เณรรอด IJP 

8 44013 เด็กหญิง กัลยธิดา    รัตนพันธ IJP 

9 44005 เด็กหญิง จินตนา    เพชรพราว IJP 

1๐ 43009 นางสาว ศุภาพรรณ    วงศหงษ ICP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


