
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 
          ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศ เรื ่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น  
 บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดการทดสอบตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 41001 นางสาวธิชาดา      สุขสมาน   
2 41002 เด็กหญิงฐิดาพร     ฝ่ายลี   
3 41004 นางสาวชนาภา     ช่วยสงค์   
4 41005 นางสาวสุภัสสรา    อยู่หลง   
5 41006 นางสาวภัทริกา     แสสลับ   
6 41007 นางสาวนันทิชา     เพียรดี   
7 41008 เด็กหญิงญาดา      พรหมรัตน์   
8 41009 นางสาววรนุช        โซขุนทด   
9 41010 นางสาวปภาดา      สันติชัยศรี   

10 41012 เด็กหญิงชนกพร     ชุนถนอม   
11 41014 เด็กหญิงพิรญาณ์    เอี่ยมองค์   
12 41015 เด็กชายณธีพัฒน์    สิทธิ์มโนมัย   
13 41016 เด็กหญิงวิภาดา      เกียรติพวงชัย   
14 41017 เด็กหญิงดลชนก     สันหน่าย  
15 41018 นางสาวปุณยาพร    เเหวนเงิน  
16 41019 เด็กชายสุวิจักขณ์    เจียรจิตต์  
17 41021 นางสาวกัญญาณัฐ   ยั่งยืน  
18 41022 นางสาวปัณยตา      แม้นสุขมณี  
19 41023 นางสาวกัญญาภัค    หมู่หัวนา   
20 41026 นางสาวเพชรลักษณ์  มาวัง   
21 41027 นายศุภกร             สีเอี่ยม   
22 41030 นางสาวภาศิณี        รักสุนทรพจน์   
23 41031 เด็กหญิงทิพย์สุดา     มาแสวง   
24 41032 นางสาวศศิกาญจน์   ดวงล้อมจันทร์   
25 41033 เด็กหญิงณฤดี         ธรรมบำรุง  
26 41035 เด็กหญิงชนิกานต์    ขำภักตร์  
27 41036 นายภัควัฒน์           ยักขะลา  
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28 51001 นางสาวพิมพ์นารา    เกษรา โควตา Pre - Exam 
29 51002 เด็กหญิงศศิระภรณ์   นกยูงทอง โควตาโรงเรียน   
30 51003 นางสาวจิดาภา        เลิศพิตตินันท์ โควตาโรงเรียน   
31 51004 เด็กหญิงธรกร         ธีระวุฒิ โควตา Pre - Exam  
32 51005 เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ฤทธิ์เจริญ โควตาโรงเรียน 

33 51006 เด็กหญิงจุฑารัตน์     เช่ียวปัญญานันท์ โควตาโรงเรียน 

34 51007 นายไรวินท์            รมลี โควตาโรงเรียน 

35 51008 นายธนนนท์           ขุนพิลึก โควตาโรงเรียน 

36 51009 นางสาวจิรวรรณ      มั่งมีผล โควตาโรงเรียน 

37 51010 นายกษิดิส             พนังวิเชียร โควตาโรงเรียน 

38 51011 เด็กชายณัฏฐ์คณิศ    คุณเจริญจิต โควตาโรงเรียน 

39 51012 นางสาวกุลชา         เรืองสุทธินฤภาพ โควตาโรงเรียน 

40 51013 เด็กชายอันวา         พาราทายา โควตาโรงเรียน 

41 51014 เด็กหญิงพิชชาภา     เต็งจงดี โควตาโรงเรียน 

42 51015 เด็กชายนพรุจ         ภูษณาภรณ์ โควตาโรงเรียน 

43 51016 เด็กชายวิชญศักย์      เจียรจิตต์ โควตาโรงเรียน 

44 51017 นางสาวณิชนันทน์     ทัพพะธนสิน โควตาโรงเรียน 

45 51018 นายพลภัทร            หนูหว้า โควตาโรงเรียน 

46 51019 นายภควัฒน์           นักธรรม โควตาโรงเรียน 

47 51020 เด็กชายณัฐชนน       สุนารักษ์ โควตาโรงเรียน 

48 51021 นางสาวกัญญาพร     พลคำ โควตาโรงเรียน 

49 51022 เด็กหญิงณหทัยภัทร   โมรา โควตาโรงเรียน 

50 51023 นายภูเบศ               พิชิตภัชกุล โควตาโรงเรียน 

51 51024 เด็กชายโชติพันธ์       เหลืองวิลัย โควตาโรงเรียน 

52 51025 เด็กชายบูรณกฤษฏิ ์   ช่อโถ โควตาโรงเรียน 

53 51026 เด็กหญิงกัลยรัตน์      แก้วประพาฬ โควตาโรงเรียน 

54 51028 เด็กหญิงพัฒนรัตน์    รามางกูร โควตาโรงเรียน 

55 51029 เด็กชายณัฐพนธ์       ลาลุน โควตาโรงเรียน 

56 51030 นางสาวพนิตตา       ธนูทอง โควตาโรงเรียน 

57 51031 นายวันตุลา            ห้าวหาญ โควตาโรงเรียน 

58 51032 เด็กชายภัทรพล       ต้ังพิพัฒนไ์พบูลย์ โควตาโรงเรียน 

59 51033 เด็กหญิงปัณทิกา      ยศปัญญา โควตาโรงเรียน 

60 51034 นายปิยังกูร            ธรรมดี โควตาโรงเรียน 

61 51035 เด็กชายชนินทร       ขาวสอาด โควตาโรงเรียน 

62 51036 นางสาวพรนัชชา      ผาสุข โควตาโรงเรียน 

63 51037 นายปภังกร            อัตถไพศาล โควตาโรงเรียน 

64 51038 เด็กหญิงกานต์ธิดา   วงศ์วรชาติ โควตาโรงเรียน 

65 51039 นางสาวสุพิชฌาย์     เย็นประเสริฐ โควตาโรงเรียน 
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ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

66 51040 นางสาวรติอาภา       แสงโสภา โควตาโรงเรียน 

67 51041 เด็กชายบวรทัต        แต้ประเสริฐ โควตาโรงเรียน 

68 51042 นางสาวธนัฐชา        ลุนพิลา โควตาโรงเรียน 

69 51043 เด็กชายชลสิทธิ์        แร่เพชร โควตาโรงเรียน 

70 51044 เด็กชายอิทธิกร        สุขใจ โควตาโรงเรียน 

71 51045 เด็กชายกานต์          ไชยสัตย์ โควตาโรงเรียน 

72 51046 นางสาวเกวลิน         เรืองสว่าง โควตาโรงเรียน 

73 51047 นายศุภธัช              แก้วประพล โควตาโรงเรียน 

74 51048 นางสาวจันทร์จิรา     แซ่โง้ว โควตาโรงเรียน 

75 51049 เด็กชายวิริทธิ์พล       สุขบำเพิง โควตาโรงเรียน 

76 51050 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   ประสบผลเพิ่ม โควตาโรงเรียน 

77 51051 เด็กชายจิรภัทร        วัฒนศักดิ ์ โควตาโรงเรียน 

78 51052 นางสาววิชญา          พ้นภัย โควตาโรงเรียน 

79 51053 นายอภิสิทธิ์            สัตย์ซื่อ โควตาโรงเรียน 
 

ท้ังนี้ 
๑.  ผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศนี้ให้ลงช่ือรายงานตัว พร้อมรับเอกสารมอบตัว และชำระเงินค่าสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียน ในวันที่ ๒๗ 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 ี ่  ๒ 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 ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 42002 นางสาววัชราพร        เทศสิตานนท์  
2 42006 เด็กหญิงณภัทร         จรัสวัฒน์  
3 52001 เด็กชายชินธวัฒน์       เฉลิม โควตาโรงเรียน 
4 52002 นายยศพนธ์             ธราวงศ์ทิพย์ โควตา Pre - Exam 
5 52003 นายเกษมพัฒน์         ชะดี โควตาโรงเรียน 

6 52004 นายปัณณวิชญ์          โพธิ์สพ โควตาโรงเรียน 

7 52005 เด็กชายอภิวิชญ์         แอดไธสง โควตาโรงเรียน 

8 52006 เด็กชายโชติพงศ์        ปล่ังสมบัติ โควตาโรงเรียน 

9 52007 นายกนกพล             ทองปลิว โควตาโรงเรียน 

10 52008 นายชลธี                 อัศวเสนีย์ โควตาโรงเรียน 

11 52009 นายสุทธวีร์              นวนงาม โควตาโรงเรียน 

12 52010 นางสาวหลังฝน         ต่ายประยูร โควตา Pre - Exam 
13 52011 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช   พูลปั้น โควตาโรงเรียน 

14 52012 เด็กหญิงวิภาวดี         บุญทวีหรรษา โควตาโรงเรียน 

15 52013 นายคามิน                อ่อนทอง โควตาโรงเรียน 

16 52014 นางสาวทิฟฟานี         เอ็ดเวิร์ดส โควตาโรงเรียน 

17 52015 นางสาวนภสร           บุญแก้ว โควตาโรงเรียน 

18 52016 นายปวรปรัชญ์          ศรีสว่างวงศ์ โควตาโรงเรียน 

19 52017 เด็กหญิงพลอยนภัทร  พุทธรักษา โควตาโรงเรียน 

20 52018 นางสาวภัทรนิธิ์         ช่ืนขำ โควตาโรงเรียน 

21 52019 เด็กหญิงพิมพิชชา      เจริญฤทธิ์วัฒนา โควตาโรงเรียน 

22 52021 เด็กหญิงนิชาภา        ป้อมหลักทอง โควตาโรงเรียน 

23 52022 เด็กหญิงวันสิริ          ลักษณะโต โควตาโรงเรียน 

24 52023 เด็กชายไรวินทร์        จันทา โควตาโรงเรียน 

25 52024 นางสาวลัดดาวัลย์      ลิน โควตาโรงเรียน 

26 52025 เด็กหญิงเบญญาภา    ชนะปล้ืม โควตาโรงเรียน 
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27 52026 เด็กชายภานพ          มาดปดิษฐ์ โควตาโรงเรียน 

28 52027 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    คำชู โควตาโรงเรียน 

29 52028 เด็กหญิงธัญชนก       สุวรรณสิน โควตาโรงเรียน 

30 52029 เด็กหญิงปพิชญา       รัตนเสวก โควตาโรงเรียน 

31 52030 นายธนภัทร             สุวรรณมณี โควตาโรงเรียน 

32 52031 เด็กหญิงวรัชญา        คล้ายเรือง โควตาโรงเรียน 

33 52033 นางสาวณัฏฐกมล      หาญใจ โควตาโรงเรียน 

34 52034 เด็กหญิงธนัชชา        ดีถนัด โควตาโรงเรียน 

35 52035 นางสาววรัทยา         เหล่าเอี่ยม โควตา Pre - Exam 
36 52036 นางสาวปารมี          ฤกษ์สวัสด์ิถาวร โควตาโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๓] 

 

รายชื่อนักเรียนติดสำรอง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)   
เรียงตามคะแนน จำนวน  ๓  คน 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

สำรอง ๑ 42004 นางสาวณัฐณิชา      ด้วงพรหม  
สำรอง ๒ 42007 นางสาววรินทร       จันทสิทธิ์  
สำรอง ๓ 42003 นางสาวศุภาวัลย์     ทองปาน  

 

ท้ังนี้ 
๑.  ผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศนี้ให้ลงช่ือรายงานตัว พร้อมรับเอกสารมอบตัว และชำระเงินค่าสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียน ในวันที่ ๒๗ 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 ่  ๒ 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 ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

 
ท้ังนี้ 

๑.  ผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศนี้ให้ลงช่ือรายงานตัว พร้อมรับเอกสารมอบตัว และชำระเงินค่าสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน ในวันที่ ๒๗ 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 ่  ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔                 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ช้ัน ๓ สำหรับผู้ท่ีไม่มามอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 43001 นางสาวณัชนิชา       พวงแสง   
2 43002 เด็กหญิงดลยา         ใจสว่าง   
3 43003 นางสาววนาลี          ฤทธิชัยสมาจาร  
4 43004 นางสาวกุลชา          นิรัตน์  
5 43005 นางสาวมุทิตา          นำพา  
6 43006 นางสาวอาจารี         แก้วเนตร  
7 43007 เด็กหญิงชญาภา       มาลี  
8 43008 นางสาววริษฐา         คำกิ่ง  
9 43009 นางสาวอนุญกมล      อยู่ปูน  

10 43011 นางสาวณฎาพัณณ์    ธนโชคสิทธาวัฒน์  
11 43013 นางสาวปาณิสรา      โอภาสคุณานนท์  
12 43014 นายธนัท                เลิศวณิช  
13 43015 นางสาวมาริสา         ลีลากุศลวงศ์  
14 53001 นางสาวพิมพ์มาดา    วาณิชวทัญญู โควตาโรงเรียน 
15 53002 เด็กหญิงฐิติวรดา      เกษมณี โควตาโรงเรียน 



[๒] 

 

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 ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ 

 

ท้ังนี้ 
๑.  ผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศนี้ให้ลงช่ือรายงานตัว พร้อมรับเอกสารมอบตัว และชำระเงินค่าสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียน ในวันที่ ๒๗ 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 ่  ๒ 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 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 44001 เด็กหญิงธนารีย์          ชุ่มเช้ือ   
2 44002 เด็กชายวัณณุวรรธน์     วงศ์อู่เงิน   
3 44004 เด็กหญิงนภัส             ยิ่งวิริยะ  
4 44005 นางสาวอมรรัตน์         ขลังศรี  
5 44007 เด็กชายกานต์            หิรัญคุปต์  
6 44008 เด็กชายธีร์                กิจนิตย์ชีว์  
7 44010 นางสาวกรรวี             คืนดี  
8 54002 เด็กหญิงชนากานต์      บุเกษ โควตาโรงเรียน 
9 54003 เด็กหญิงรธิดา            นิยมการ โควตาโรงเรียน 

10 54005 นางสาวศศิกานต์        บุญคุ้ม โควตาโรงเรียน 


