
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔  

(ประเภทโควตา) โครงการหองเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปการศึกษา 2565 
 …………………………………………………………………….  

ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ไดประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (ประเภทโควตา)  โครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2565 นั้น           

บัดนี้คณะกรรมการไดดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ี

ผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาตอปการศึกษา 2565 โครงการหองเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๔ 

(ประเภทโควตา)  ตามรายชื่อแนบทายประกาศนี้ ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อดังกลาวปฏิบัติดังนี้  

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔  

         1.1 นักเรียนผู มีรายชื ่อตามประกาศนี ้ใหเขารายงานตัว พรอมรับเอกสารมอบตัว ในวันศุกรท่ี         

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

นนทบุรี โดยนำบัตรประจำตัวผูเขาสอบมารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ (สามารถพิมพเอกสารบัตรประจำตัวผูเขาหอง

สอบไดท่ี 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 นักเร ียนผ ู ม ีรายช ื ่อตามประกาศนี้ ให  เข ามอบต ัวในว ันอาท ิตย 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 เมื่อดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียบรอยแลว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียม

และคาใชจายในการเรียนทุกรายการ (ในกรณีสละสิทธิ์หลังมอบตัวและลงทะเบียนเรียนแลว) 

    1.4 การมอบตัวจะสมบูรณก็ตอเมื ่อนักเรียนไดสงใบ 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 ประเภทโควตา 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร (Intensive Program : IP)  

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 
 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 51001 เด็กชาย นิธิวัฒน    วงศวรรณ  

2 51002 นางสาว กันติชา    บุษบงษ  

3 51003 นาย ศรัณยพงศ    บุญโต  

4 51004 เด็กหญิง พิชามญชุ    มูเราะ  

5 51005 นางสาว นัชชา    พรมใหม  

6 51006 นาย ธนดลกุล    งามบุญสืบ  

7 51007 นาย ธนพนธ    รามางกูร  

8 51008 เด็กหญิง หมอนไหม    สายสกุลภิญโญ  

9 51009 เด็กชาย ชินธันย    ทองบุญชุม  

10 51010 นาย วรพล    กองทิพย  

11 51011 เด็กหญิง ธาราทิพย    สุริยฉัตรกุล  

12 51012 เด็กหญิง ศุภดา    ชลประคอง  

13 51013 เด็กชาย ทินภัทร    ขินหนองจอก  

14 51014 นาย ภาม    มาแฮ  

15 51015 เด็กหญิง พิมพนารา    เชื้อสุวรรณ  

16 51016 เด็กหญิง พิมพพิศา    เชื้อสุวรรณ  

17 51017 นาย นันทมนัส       จันทร  

18 51018 นางสาว อารียา    อัตถาเวช  

19 51019 นางสาว ภิญญดา    เล็กอำพันธ  

20 51020 นางสาว ลัลลลิต    สอนไทย  

21 51021 เด็กหญิง พัชรกัญญ    อนุสิทธิ ์  

22 51022 เด็กหญิง วิชญชยาภรณ    เนตรสีเงิน  

23 51023 เด็กชาย ศุภณัฐ    เกษมสันตณอยุธยา  

24 51024 เด็กชาย จักรภพ    วรรณชารี  

25 51025 นาย อิทธิพัทธ    ธีรวัฒนสาร  



๔ 
 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

26 51026 เด็กชาย ธนกฤต    ดลเฉลิมศักดิ์  

27 51027 นาย ปุญญพัฒน    บุญหลา  

28 51028 เด็กหญิง สุพิชญา    ชำนาญกิจ  

29 51029 เด็กหญิง เพ็ญพิชญา    ลัดดาแยม  

30 51030 เด็กหญิง วรางครัตน    ปภาวดีดิษย  

31 51031 เด็กหญิง สรินยา    ขันทกาญจน  

32 51032 เด็กชาย ธนัช    ไชยโพธิ ์  

33 51033 เด็กหญิง ชลิดา    เณรแกว  

34 51034 นาย ปุณณวิช    พลไชยะ  

35 51035 เด็กชาย อานนท    จิววิริยไพศาล  

36 51036 นาย กฤษฏิ์ติณห    นพฤทธิ์  

37 51037 เด็กหญิง สิริกร    หม่ืนกลา  

38 51038 นางสาว วิลาสิน ี   จรรยาวิภา  

39 51039 เด็กหญิง พิทยาภรณ    หวังชม  

40 51040 เด็กชาย สิปปวิชญ    สายมาอินทร  

41 51041 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา    พาที  

42 51042 นางสาว ณัฐชานันท     วงษสมบ  

43 51043 นาย ศุภวิชญ   เนียมกลาง  

44 51044 นางสาว จิระนันท    ทองภูบาล  

45 51046 นางสาว ลักษณพร    วิสิทธิ์สการ  

46 51047 เด็กชาย ธีรภัทร    อธิภาคย  

47 51048 เด็กหญิง ปานวิรัญจ    สุวรรณทับ  

48 51049 เด็กหญิง ลลิตภัทร    ฉิมคง  

49 51050 เด็กหญิง ณันฐญา    หวังไพบูลย  

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา

สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 
 
 



๕ 
 
รายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ ประเภทโควตา 
แผนการเรียนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP)  

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 
 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 52001 เด็กชาย ธณดล    แสงศิลป  

2 52002 นางสาว สุพิชญา    แสนทว ี  

3 52003 เด็กหญิง ชนพิศุทธิ์    โรจนวิภาต  

4 52004 นางสาว สมิตานัน    ศิริพานิช  

5 52005 เด็กหญิง ภัทรพร    มีสุขดี  

6 52006 นาย สรัช ธรรมเจริญ  

7 52007 เด็กหญิง นันทนนิษฐชา    ลีลาภิวัฒน  

8 52008 เด็กชาย ธนดล    กระจางโรจน  

9 52009 เด็กชาย หิรัญ    ทานะเวช  

10 52010 เด็กหญิง มินตรา    พรรณธรรม  

11 52011 เด็กชาย ธีทัต    หงษโสภา  

12 52012 เด็กชาย เบนจามิน    ซิออซอน  

13 52013 นางสาว ฮานา    ซิออซอน  

14 52014 นาย ศิรภัทร    คงคา  

15 52015 นางสาว ฐานภา    ธรรมธาดา  

16 52016 นาย สรรชัย     แกวทอง  

17 52017 เด็กหญิง วรัชญา   พันธศรี  

18 52018 เด็กหญิง อรปรียา    อาหรับ  

19 52019 เด็กหญิง ดลพร    งามพัฒนะกุล  

20 52020 นาย ภานุพงษ      ก้ัวมาลา  

21 52021 นางสาว นันทนภัส    ทองคำ  

22 52022 นางสาว ปนชนก   คมคาย  

23 52023 เด็กชาย ธีทัต    วาณิชวัฒนกุล  

24 52024 เด็กหญิง มิณฑิตา     จารุจินดา  

25 52025 เด็กชาย ชุติเดช    ดำรงทวีศักดิ์  



๖ 
 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ  ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

26 52026 เด็กชาย เกษมภูมิ   ไพศาลศักดิ์วณิช  

27 52027 เด็กหญิง สัตตบงกช    ปุญชลักข  

28 52028 เด็กหญิง วิรากร    สวัสดิ์นที  
 
 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา
สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
รายช่ือนักเรียนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ ประเภทโควตา 
แผนการเรียนภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)  

แผนการเรียนภาษาญ่ีปุน (Intensive Japanese Program : IJP) 
เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 53001 เด็กชาย โสภณวิชญ    ลิน  

2 53002 เด็กหญิง ชนาภัทร    ศรีอราม  

3 53003 เด็กหญิง พัทธนันท    เหมือนเนียม  

4 53004 เด็กหญิง กุลธิดา    นมขุนทด  

5 53005 เด็กชาย ธัญญ    บรรดาศักดิ์  

6 53006 เด็กหญิง วริสา    ฤทธิแสง  

7 53007 เด็กหญิง ณิศชญาเมลเบอะ    เพนเบอรธี  

8 53008 นางสาว ศศิกานต    สุดประเสริฐศักดิ์  

9 53009 นางสาว ลักษมาวดี    เกือนสันเทียะ  

10 53010 นางสาว รุจยา    ประทะทอง  

11 53011 เด็กหญิง สิริมา    จูเจริญ  

12 53012 นาย อธิปรัชญ    มีสิทธิ ์  

13 53013 นาย พชรพล    ชูวงษ  

14 53014 นาย ทินภัทร    จันทวงศ  

15 53015 เด็กหญิง พัสวรินทร    เตชะปญญาวงศ  

16 54001 นางสาว ณัฏฐณิชา    บุญจอง  

17 54002 เด็กหญิง เบญญาภา    เจ็ดวรรณะ  

18 54003 เด็กหญิง พิมกานต    ทิพยชูวงศ  

19 54004 นาย อธิธัช    ล ู  

20 54005 เด็กชาย สิริพัฒน    มาทะจันทร  

21 54006 เด็กหญิง จิรสุภา    เกษางาม  

22 54007 เด็กหญิง ปรีญานาฎ     เงินออน  

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือวา
สละสิทธิ์โดยสมบูรณจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดในทุกกรณี 


