
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 
          ตามที ่โรงเร ียนนวมินทราชิน ูท ิศ หอวัง นนทบุร ี ได้ประกาศ เร ื ่อง การร ับสมัคร เข้าศึกษาต่อ               
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น  
 บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดการทดสอบตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

ลำดับท่ี เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๑๐๐๑ เด็กหญิงพิมพ์ลดา    สัจจะวีระชัย   

๒ ๑๑๐๐๒ เด็กหญิงธนิสรา       จิตตาพินิจมาศ   

๓ ๑๑๐๐๓ เด็กชายภัทรชัย       แก้วพิบูลย์   

๔ ๑๑๐๐๕ เด็กชายนิธิศ           เพ็ชรรัตน์   

๕ ๑๑๐๐๖ เด็กหญิงธัญญ์วรี      พิรญาณ์เอกภัทร์   

๖ ๑๑๐๐๗ เด็กหญิงวริยา         ทองรอด   

๗ ๑๑๐๑๐ เด็กหญิงณัฐนรี        คงฤทธิ์   

๘ ๑๑๐๑๒ เด็กหญิงธนัญชนก    เทศพันธ์   

๙ ๑๑๐๑๕ เด็กหญิงสาริศา       ทิวาตรี   

๑๐ ๑๑๐๑๘ เด็กหญิงธนาภา       ปาลีพงศ์พันธุ ์   

๑๑ ๑๑๐๒๑ เด็กหญิงศจีนันท์      สิทธิศักดิ์   

๑๒ ๑๑๐๒๓ เด็กหญิงกัลยกร       แสงปานแก้ว   

๑๓ ๑๑๐๒๕ เด็กชายปุญช์นัส      ปิยวนะ   

๑๔ ๑๑๐๒๘ เด็กหญิงธัญพร        แย้มวงษ์   

๑๕ ๑๑๐๓๐ เด็กหญิงธัญวลัย       เชยล้อมขำ   

๑๖ ๑๑๐๓๓ เด็กหญิงเบญญาภา   มีศักดิ์   

๑๗ ๑๑๐๓๕ เด็กหญิงอรณิษา      ยี่ฮอ   
๑๘ ๑๑๐๓๙ เด็กหญิงออรินดา     กรธีศรี   
๑๙ ๑๑๐๔๒ เด็กชายณธงชัย       ศิริอุดมรัตน์   

๒๐ ๑๑๐๔๗ เด็กหญิงจิดาภา       ศิริวิไลรุ่งเรือง   



[๒] 

 

ลำดับท่ี เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๒๑ ๑๑๐๔๘ เด็กหญิงจิณห์วรา       อังคะนาวิน   
๒๒ ๑๑๐๕๒ เด็กชายวรรณพงศ์      มหาชัยพงศ์กุล   
๒๓ ๑๑๐๕๓ เด็กหญิงปพิชญา        ปหะกิจ   
๒๔ ๑๑๐๕๔ เด็กหญิงปทิตตา         ปหะกิจ   
๒๕ ๑๑๐๕๕ เด็กหญิงอภิชญา        รักษธัต   
๒๖ ๑๑๐๕๖ เด็กชายพลกฤต         แสงประดิษฐ์   
๒๗ ๑๑๐๕๘ เด็กชายฑยากร          เถาวัลย์   
๒๘ ๑๑๐๕๙ เด็กชายสุวิจักขณ์        ปราชญ์ศิลป์   
๒๙ ๑๑๐๖๑ เด็กหญิงปพิชญา        พรประดิษฐ์   
๓๐ ๑๑๐๖๓ เด็กหญิงกานต์ธิดา      เกิดผล   
๓๑ ๑๑๐๖๕ เด็กชายกันต์กวี          ดีดาษ   
๓๒ ๑๑๐๗๒ เด็กชายสิทธิพล          อุปการดี   
๓๓ ๑๑๐๗๓ เด็กหญิงพิชญธิดา       จันทราชา   
๓๔ ๑๑๐๗๔ เด็กหญิงกัญญณิษา      ถูกจิตต์   
๓๕ ๑๑๐๗๖ เด็กชายรัชตพล           ศรีอาภรณ์   
๓๖ ๑๑๐๗๗ เด็กชายรัชชานนท์       เกียรติยศไกรลาศ   
๓๗ ๑๑๐๗๘ เด็กหญิงวิรุฬห์ลักษณ์    โสมย์ไพศาลศิลป์   
๓๘ ๑๑๐๘๐ เด็กหญิงภัคภร            รักษาสัตย์   
๓๙ ๑๑๐๘๑ เด็กชายนภัทร            แสนสุขสถิตย์   
๔๐ ๑๑๐๘๒ เด็กชายธนกฤต          เกิดวัฒนา   
๔๑ ๑๑๐๘๕ เด็กชายพุฒิเมธ          พิริยะกุลชัย   
๔๒ ๑๑๐๘๖ เด็กหญิงสุปภาวี          โหงอ่อน   
๔๓ ๑๑๐๘๘ เด็กหญิงพรปริยา        กาญจนอนันต์   
๔๔ ๑๑๐๙๒ เด็กหญิงพัฒนน์รี        ศิริกระจาย   
๔๕ ๑๑๐๙๓ เด็กชายธนดล            ภาคพิบูลย์   

 

 

 



[๓] 

 

ลำดับท่ี เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๔๖ ๑๑๐๙๕ เด็กชายณัฐวัฒน์         เทียนถาวร   
๔๗ ๑๑๐๙๘ เด็กชายธนกฤต          ภูมิธีรเลิศรักษ์   
๔๘ ๑๑๑๐๑ เด็กหญิงพัทน์ชามญช์ุ   คงทน   
๔๙ ๑๑๑๐๓ เด็กชายธีธัช               พันธ์ถนอม   
๕๐ ๑๑๑๐๔ เด็กชายรชต              รังคะภูติ   
๕๑ ๑๑๑๐๕ เด็กชายวุฒิภัทร          เเสนทรัพย์   
๕๒ ๑๑๑๐๗ เด็กหญิงวรรณนภัส      จันทำมา   
๕๓ ๑๑๑๐๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์      วงศ์วัชรโชติ   
๕๔ ๑๑๑๐๙ เด็กหญิงชญาณ์นันท์     เอนกศรี   
๕๕ ๑๑๑๑๒ เด็กหญิงธีรดา            คำแสน   
๕๖ ๑๑๑๑๔ เด็กหญิงจิตต์จุฑา       พิพัฒนโยธะพงศ์   
๕๗ ๑๑๑๑๗ เด็กหญิงทรรศนันทน์   มานพ   
๕๘ ๑๑๑๒๐ เด็กชายธีระ              สาสุธรรม   
๕๙ ๑๑๑๒๓ เด็กชายธนพฤทธ์        แก้วพ่วงเสก   
๖๐ ๑๑๑๒๕ เด็กหญิงมีนภัตรา       สอนเสนา   
๖๑ ๑๑๑๒๙ เด็กชายจิรศรณ์         เพียรเพิ่มภัทร   
๖๒ ๑๑๑๓๕ เด็กชายภัคพนธ์         ชาวนา   
๖๓ ๑๑๑๓๘ เด็กหญิงจิรัฐฐิญา       แก้วสวัสด์ิ   
๖๔ ๑๑๑๔๒ เด็กชายเดชพนต์       ศรไชย   
๖๕ ๑๑๑๔๖ เด็กชายภพล           เจริญวงค์   
๖๖ ๑๑๑๕๒ เด็กหญิงนภสร         ยงพิพัฒน ์   
๖๗ ๑๑๑๕๖ เด็กหญิงสุภัสสรา      พันธกิจ   
๖๘ ๑๑๑๕๗ เด็กหญิงปุลปัญญา    นามสินธุ์   
๖๙ ๑๑๑๖๑ เด็กหญิงปุณญดา      ศรีวิลัย   
๗๐ ๑๑๑๖๕ เด็กหญิงสุประวีณ์     อาการส   
๗๑ ๑๑๑๗๐ เด็กชายไกรวิชญ์      ชูผ้ึง   
๗๒ ๑๑๑๗๑ เด็กหญิงอาริยา       อินทนุพัฒน ์   

 



[๔] 

 

รายชื่อนักเรียนติดสำรอง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP)   
เรียงตามคะแนน จำนวน  ๑๒  คน 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
สำรอง ๑ ๑๑๐๔๕ เด็กชายนนทพัทธ์          รอดขาว  
สำรอง ๒ ๑๑๐๑๖ เด็กชายชิน                  ชัยเอกตระกูล  
สำรอง ๓ ๑๑๑๒๗ เด็กหญิงกานต์ณิชา        เกศทอง  
สำรอง ๔ ๑๑๑๕๙ เด็กชายเทียนหอม         ฤๅชัยสา  
สำรอง ๕ ๑๑๐๒๗ เด็กหญิงทัตพรนวพรรษ   สมประสงค์  
สำรอง ๖ ๑๑๐๓๗ เด็กชายชิษณุพงศ์          หลวงบำรุง  
สำรอง ๗ ๑๑๑๑๑ เด็กหญิงจุฑาพร            สุขสวัสด์ิ  
สำรอง ๘ ๑๑๑๑๖ เด็กหญิงชญานุช           สุทธิรักษ์  
สำรอง ๙ ๑๑๑๑๘ เด็กชายบุนยธร            กายเบญจงาม  

สำรอง ๑๐ ๑๑๑๓๓ เด็กหญิงปรรณพัชร       นิพันธ ์  
สำรอง ๑๑ ๑๑๑๓๗ เด็กหญิงสิริกุล             คชายั่งยืน  
สำรอง ๑๒ ๑๑๑๑๙ เด็กหญิงชวิกา             ร่วมวงค์  

 

ท้ังนี้ 
๑.  ผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศนี้ให้ลงช่ือรายงานตัว พร้อมรับเอกสารมอบตัว และชำระเงินค่าสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียน ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา         
อาคาร ๒ ช้ัน ๔ สำหรับผู้ท่ีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 

๒ . ผู ้ท ี ่สอบได ้ตามประกาศนี้ ให้มาดำเน ินการมอบตัวในว ันท ี ่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔                 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ช้ัน ๓ สำหรับผู้ท่ีไม่มามอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 

๓.  เมื ่อดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คืน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเรียนทุกรายการ (ในกรณีสละสิทธิ์หลังมอบตัวและลงทะเบียนเรียนแล้ว) 

๔.  กรณีมีผู้สละสิทธิ์ โครงการห้องเรียนพิเศษจะติดต่อนักเรียนท่ีมีรายช่ือสำรอง โดยเรียงตามลำดับท่ี
ในประกาศ 

๕.  นักเรียนสามารถเขียนบันทึกข้อความเพื่อดูผลคะแนนสอบรายบุคคล ได้ที่ สำนักงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน และรหัสประจำตัวสอบ ๕ หลัก ในวันท่ี ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ และต้ังแต่วันท่ี  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

(นายรังสิมันต์  ยาละ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 



 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 
          ตามที ่โรงเร ียนนวมินทราชินูท ิศ หอวัง นนทบุร ี ได้ประกาศ เร ื ่อง การร ับสมัคร เข้าศึกษาต่อ              
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดการทดสอบตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) เตรียมทหาร/เตรียมแพทย์ 

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

ลำดับท่ี เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ 13001 เด็กชายรุ่งอาทิตย์   ภาคเดียว  

๒ 13002 เด็กชายฐิติพงษ์      บุญเเท้  

๓ 13003 เด็กชายปภินวิช      หวังไมตรี  

๔ 13004 เด็กชายพศุตม์        ดีทองอ่อน  

๕ 13005 เด็กชายสรวิชญ์       สิทธิวงศ์  

๖ 13006 เด็กชายฐยงกฤต      บุญชิต  

๗ 13007 เด็กชายธีร์ชธัช        ธาราธรรมาธิกรณ์  

๘ 13008 เด็กชายเชฏฐ์กริน     มั่นมะโนธรรม  

๙ 13009 เด็กชายสรรพัชญ์      ศิริศิลป์  

๑๐ 13010 เด็กชายวิศรุต          ศศิสมิต  

๑๑ 13011 เด็กชายกวินท์         จันทวงค์  

๑๒ 13012 เด็กชายวงศกร         เนตรคุณโพธิ์เจริญ  

๑๓ 13013 เด็กชายทอแสง        คูณชัย  

๑๔ 13014 เด็กชายวิกรม          กรอบทอง 
 

 
 
 
 
 
 



[๒] 

 

ท้ังนี้ 
๑.  ผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศนี้ให้ลงช่ือรายงานตัว พร้อมรับเอกสารมอบตัว และชำระเงินค่าสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียน ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา         
อาคาร ๒ ช้ัน ๔ สำหรับผู้ท่ีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 

๒ . ผู ้ท ี ่สอบได้ตามประกาศน ี ้ ให ้มาดำเน ินการมอบตัวในว ันที ่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔                 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ช้ัน ๓ สำหรับผู้ท่ีไม่มามอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 

๓.  เมื ่อดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คืน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเรียนทุกรายการ (ในกรณีสละสิทธิ์หลังมอบตัวและลงทะเบียนเรียนแล้ว) 

๔. นักเรียนสามารถเขียนบันทึกข้อความเพื่อดูผลคะแนนสอบรายบุคคล ได้ที่ สำนักงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน และรหัสประจำตัวสอบ ๕ หลัก ในวันท่ี ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ และต้ังแต่วันท่ี  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายรังสิมันต์  ยาละ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 

 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 
          ตามที ่โรงเร ียนนวมินทราชินูท ิศ หอวัง นนทบุร ี ได้ประกาศ เร ื ่อง การร ับสมัคร เข้าศึกษาต่อ               
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดการทดสอบตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 12001 เด็กหญิงสุรดา            ยิ้มแย้ม   

2 12002 เด็กหญิงสุภิชญ์ญา       วาสเซน   

3 12003 เด็กชายนิธิศ              ต้ังสุณาวรรณ   

4 12005 เด็กชายราชินทร์         แสงอร่าม   

5 12009 เด็กหญิงสุทธินี           โพธิ์หนองหลวง   

6 12010 เด็กชายแอชเชอร์       พูลศาสตร์   

7 12011 เด็กหญิงพิชญ์สินี        วันเทียร   

8 12012 เด็กชายธนวัฒน์         บุญสูตร   

9 12013 เด็กหญิงปฏิมาพร       อาวรณ์   

10 12014 เด็กหญิงลัลน์ลลิต       จันทร์สว่าง   

11 12015 เด็กหญิงภัคขวัญ        ประสมเพชร   

12 12017 เด็กหญิงจีรัชญ์ณา      บุญนำ   

13 12018 เด็กหญิงนุตประวีณ์      ยังสิริกุล   

14 12022 เด็กหญิงธมลวรรณ      สุขพิทักษ์   

15 12023 เด็กหญิงพิชชาภา       โพธิ์สพ   

16 12024 เด็กหญิงปาลิดา         จันทร์สุข   

17 12025 เด็กหญิงสุวิชญา         แสนทวี   

18 12026 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยาน์     เทียนทอง   

19 12027 เด็กชายภูผา              อุตเสนา   

20 12028 เด็กชายธณกร           วงษ์ปล่ัง   



[๒] 

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

21 12029 เด็กหญิงมิรันดา        สุคณธมาลัย  
22 12030 เด็กชายชยุตม์          ขาวสอาด   
23 12031 เด็กหญิงพราวแสง     มีแสงพราว   
24 12032 เด็กหญิงอัยย์รฎา      ประเสริฐสุทะกุล   
25 12033 เด็กหญิงปวริศา        แย้มมาลี   
26 12034 เด็กหญิงพิชญาภร     ชูเพชร   
27 12035 เด็กหญิงสุกฤตา        สวัสด์ินที   
28 12036 เด็กหญิงแมดารีน      แบรนดอน   
29 12037 เด็กชายคณวัฒน์       ผอบเงิน   
30 12038 เด็กหญิงณิชากานต์    ดนูวัส   
31 12041 เด็กชายรัชพล          นิลคล้ำ   
32 12045 เด็กหญิงพิมพ์มณี      ดำรงทวีศักดิ์   
33 12047 เด็กชายพิสิษฐ์          ผจงธนสฤษฏ์   
34 12049 เด็กหญิงธฤษวรรณ    ชูสอน   
35 12051 เด็กชายณฐปพนต์     เปริณะพันธ์   

36 12052 เด็กหญิงดลพร         เกิดน้อย   
37 12053 เด็กหญิงวรินรำไพ     แสงแก้ว   
38 12054 เด็กชายทยากร        รุ่งวิสัย   
39 12057 เด็กหญิงกฤติญา       นิธิเบญจกร   

40 12058 เด็กหญิงนาฏศิลป์     คุณอุดม   
41 12062 เด็กหญิงณัฐิดา         สิริบุญเลิศ   
42 12068 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ปานน้อย   
43 12069 เด็กชายลูอี้             บุญภักดี   

44 12072 เด็กชายกันตวัฒน์     บุญทิวานุษิต   
45 12073 เด็กหญิงกีรติกา       ดวงจันทร์   

 



[๓] 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

46 12076 เด็กชายณัฐกิตต์ิ         ธราวงศ์ทิพย์   

47 12077 เด็กชายภูวนัตถ์         บูชา   

48 12078 เด็กหญิงจุฑาธิป         สังข์ทอง   

49 12079 เด็กชายรัชพล           โสดากุล   

50 12080 เด็กหญิงนิศากร         คุณุทัย   

51 12081 เด็กหญิงวรรษชล       วรรณชารี   

52 12083 เด็กชายฉันทพัฒน์      ช่วยนะ   

53 12084 เด็กชายวงศกร          นิลยนาท   

54 12086 เด็กหญิงธันยพร        จันทร์โชติ   

55 12087 เด็กหญิงณฤดี           พงษ์โสภา   

56 12091 เด็กหญิงกัญญณัฐ       สิริแสงสว่าง   

57 12092 เด็กหญิงปุญยวีร์        ฉิมวัย   

58 12093 เด็กชายพีรวิชญ์         ก่อเกียรติจรูญ   

59 12095 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์     แก้วไสล   

60 12097 เด็กหญิงธนิษฐา         กิจประเสริฐ   

61 12098 เด็กหญิงปัณณพร       อัศวบุญมี   

62 12102 เด็กหญิงณัฐชญา       รักไทย   

63 12103 เด็กชายธีรเมธ          โชคเหรียญสุขชัย   

64 12107 เด็กหญิงณัฐนันท์       แตงกล่อม   

65 12109 เด็กหญิงธษมน         หวู   

66 12113 เด็กชายพีรภัทร        ทำสวน   

67 12114 เด็กชายวชรพล        ณีวงษ ์   

68 12115 เด็กหญิงมาติกา        สุนทรทิพย์   

69 12116 เด็กชายรัฐกรณ์        เทศทอง   

70 12119 เด็กหญิงลิตา           เขมพัฒน์ธาดา   

71 12120 เด็กชายธนวัฒน์       เพ็ชร์รัตน์   

72 12122 เด็กชายวรท           ต้นงาม   



[๔] 

 

รายชื่อนักเรียนติดสำรอง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
เรียงตามคะแนน จำนวน  ๖  คน 

ลำดับที่ เลขประจำตัว  ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

สำรอง ๑ 12056 เด็กชายปิติคุณ          สถิตย์พงษ์  

สำรอง ๒ 12090 เด็กชายวินทร์ทัย       ปิติพิริยธรณ์  
สำรอง ๓ 12075 เด็กหญิงณัฐวรรณ      จำปาหอม  
สำรอง ๔ 12016 เด็กหญิงไอริณ           เช้ือดี  
สำรอง ๕ 12060 เด็กหญิงรตนพร         สมพงศ์พาณิชย์  
สำรอง ๖ 12050 เด็กหญิงประการัง      เดชะคุณ  

 
ท้ังนี้ 

๑.  ผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศนี้ให้ลงช่ือรายงานตัว พร้อมรับเอกสารมอบตัว และชำระเงินค่าสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา         
อาคาร ๒ ช้ัน ๔ สำหรับผู้ท่ีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 

๒ . ผู ้ท ี ่สอบได ้ตามประกาศนี้ ให ้มาดำเน ินการมอบตัวในว ันท ี ่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔                 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ช้ัน ๓ สำหรับผู้ท่ีไม่มามอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 

๓.  เมื ่อดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คืน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเรียนทุกรายการ (ในกรณีสละสิทธิ์หลังมอบตัวและลงทะเบียนเรียนแล้ว) 

๔.  กรณีมีผู้สละสิทธิ์ โครงการห้องเรียนพิเศษจะติดต่อนักเรียนท่ีมีรายช่ือสำรอง โดยเรียงตามลำดับท่ี
ในประกาศ 

๕.  นักเรียนสามารถเขียนบันทึกข้อความเพื่อดูผลคะแนนสอบรายบุคคล ได้ที่ สำนักงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน และรหัสประจำตัวสอบ ๕ หลัก ในวันท่ี ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ และต้ังแต่วันท่ี  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายรังสิมันต์  ยาละ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 

 
 


