
 
.../3.6 การแต่งกาย.. 

 
ประกาศโรงเรยีนนวมนิทราชนิูทศิ หอวงั นนทบรุี  

เรือ่ง ประกาศรายชือ่ผูม้สีิทธิส์อบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4 
โครงการหอ้งเรยีนพเิศษ โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูิศ หอวงั นนทบรุี ปีการศกึษา 2566 เพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข) 

 …………………………………………………………………….  
ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งข้อมูลในประกาศมีความคลาดเคลื่อน 
โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำประกาศฉบับแก้ไข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
ปีการศึกษา 2566 เพ่ิมเติม (ฉบับแก้ไข) รายละเอียดแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ยึดตามประกาศฉบับนี้ถือเป็น
ที่สุด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน           

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
    1.1 นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบทุกแผนการเรียนเข้าสอบวัดความรู้ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566       
         เวลา 09.00 – 11.50 น.  
    1.2 นักเรียนผู ้มีสิทธิ ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program: IP เตรียมทหารและแพทย์) เข้าสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ 
ณ อาคารกีฬา ชั้น 1 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนเดิม) 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
               2.1 นักเรียนผู ้มีสิทธิ ์สอบทุกแผนการเรียนเข้าสอบวัดความรู้ ในวันเสาร์ที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566        
เวลา 09.00 – 11.50 น.  
 3. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  

     3.1 เวลา 08.00 น. เตรียมความพร้อมเข้าแถวใต้อาคารโดม เพื ่อฟังคำชี ้แจงและรายละเอียด         
                     การเข้าทดสอบวัดความรู้  

     3.2 ให้ผู้ปกครองจอดรถรับ - ส่ง นักเรียนที่เข้าห้องสอบภายนอกสถานศึกษา ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง 
                      เข้ามาในสถานศึกษา  

     3.3 ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  
     3.4 ห ้ามผ ู ้ เข ้าสอบนำเคร ื ่องม ือส ื ่อสาร เคร ื ่องคำนวณ หร ือเอกสารใด  ๆ เข ้าห ้องสอบและ                 

                     ห้ามนำเอกสารทุกชนิดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
     3.5 ทางโรงเรียนไม่มีการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท 
 





ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ช่ือผู้เข้าสอบ หลกัสตูร ลงช่ือผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 23001 เด็กชาย ปณัณ์ แก้วทอง  IPเตรียม
2 23002 เด็กชาย จักรวรรดิวัตร ถาวรโชติสกุล  IPเตรียม
3 23003 เด็กชาย อภิวิชญ์ ค าดี  IPเตรียม
4 23004 เด็กชาย ภาดล เพ็ชรดี  IPเตรียม
5 23005 เด็กชาย ธนวรกฤต สุทธิมูล  IPเตรียม
6 23006 เด็กชาย ธฤษณุภัทร พงศาสนองกุล  IPเตรียม
7 23007 เด็กชาย ธีธัช เกษบรูณะ  IPเตรียม
8 23008 เด็กชาย ภาสวิชญ์ อวยเจริญ  IPเตรียม
9 23009 เด็กชาย อรรถวิทญ์ ช านาญเวชกิจ  IPเตรียม
10 23010 เด็กชาย โซนาร์ ชาภิรมย์  IPเตรียม
11 23011 เด็กชาย ชญานนท ์พึ่งโต  IPเตรียม
12 23012 เด็กชาย อคัรพงษ ์บญุสูง  IPเตรียม
13 23013 เด็กชาย พงศ์พระยา อาภารัฐวรารมย์  IPเตรียม
14 23014 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ค าศิริ  IPเตรียม
15 23015 เด็กชาย นัธทวัฒน์ นิลเขต  IPเตรียม
16 23016 เด็กชาย อรุณวิชญ์ เล้าอรุณ  IPเตรียม
17 23017 เด็กชาย ชนพจน์ แปว้บญุสม  IPเตรียม
18 23018 เด็กชาย จิรายุ ร่วมค า  IPเตรียม
19 23019 เด็กชาย กรดนย์ ฐานะกิจขจร  IPเตรียม
20 23020 เด็กชาย วรภพ บญุณะรังษี  IPเตรียม
21 23021 เด็กชาย กิตติณน ค าเรือง  IPเตรียม
22 23022 เด็กชาย ภานุพงษ ์เนียมโห้  IPเตรียม
23 23023 เด็กชาย ธนวัตน์ ขันธนิกร  IPเตรียม
24 23024 เด็กชาย ชวนันท ์ค าสิงหน์อก  IPเตรียม
25 23025 เด็กชาย ธีรพล ฝอยฝน  IPเตรียม

โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี
รายช่ือนักเรียนผู้มีสทิธิส์อบโครงการหอ้งเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หอ้งสอบที่ 1 อาคาร 1 ช้ัน 2 หมายเลขหอ้งสอบ 1204 (รอบ 2)

โปรดพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ : https://reg.pawano.net/hwn
โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายชือ่นักเรียนผู้มีสิทธ์ิเขา้สอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.50 น.
(แนบทา้ยประกาศฉบับแก้ไข)



โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี
รายช่ือนักเรียนผู้มีสทิธิส์อบโครงการหอ้งเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.50 น.
(แนบทา้ยประกาศฉบับแก้ไข)

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ช่ือผู้เข้าสอบ หลกัสตูร ลงช่ือผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 23026 เด็กชาย คุณรภัทร สุริโย  IPเตรียม
2 23027 เด็กชาย ชีวานนท ์รุ่งโรจน์วานิชกุล  IPเตรียม
3 23028 เด็กชาย วรภัทร ยวงทอง  IPเตรียม
4 23029 เด็กชาย ตะวันฉาย ปยิโกศลสุวรรณ  IPเตรียม
5 23030 เด็กชาย ณัฏฐกานต์ แก้วอบเชย  IPเตรียม
6 23031 เด็กชาย รัชชานนท ์โรจนศิริ  IPเตรียม
7 23032 เด็กชาย ณภัทร ดีค า  IPเตรียม
8 23033 เด็กชาย ภูริณัฐ สุขส าราญ  IPเตรียม
9 24001 เด็กชาย ภูรินทร์ เล็กประเสริฐ  EP
10 24002 เด็กชาย บญัญวัต องัคณาวิศัลย์  EP
11 24003 เด็กหญิง นิตา บรรจงศิริ  EP
12 24004 เด็กชาย พุทธคุณ โจระเจน  EP
13 24005 เด็กหญิง อยัรินทร์ คามวัลย์  EP
14 24006 เด็กชาย ธนกฤต อมรรัตนบงกช  EP
15 24007 เด็กชาย สุทธิโชค อปุการดี  EP
16 24008 เด็กหญิง ญนันทพร สุพรรณพงค์  EP
17 24009 เด็กหญิง ปณิตา บญุญาพงษพ์ันธ์  EP
18 24010 เด็กหญิง ภัณฑิลา ค านุ  EP

19 24011 เด็กชาย ครวัฐ สิทธิเลิศพิศาล  EP
20 24012 เด็กหญิง อลินลดา เสียมไหม  EP
21 24013 เด็กชาย สิรภพ หลายสุขสิริ  EP
22 24014 เด็กหญิง ณัฐนันท ์วงศ์วรธนนนท์  EP
23 24015 เด็กหญิง ปยิธิดา ธนดลพรสิริกุล  EP
24 24016 เด็กชาย ภูดิส ประหล่ าภากรณ์  EP
25 24017 เด็กชาย ธีทตั สวรรคทตั  EP

หอ้งสอบที่ 2 อาคาร 1 ช้ัน 2 หมายเลขหอ้งสอบ 1205 (รอบ2)

โปรดพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ : https://reg.pawano.net/hwn
โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายชือ่นักเรียนผู้มีสิทธ์ิเขา้สอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566



โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี
รายช่ือนักเรียนผู้มีสทิธิส์อบโครงการหอ้งเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.50 น.
(แนบทา้ยประกาศฉบับแก้ไข)

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ช่ือผู้เข้าสอบ หลกัสตูร ลงช่ือผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 24018 เด็กชาย จิรกร พูนกุลวัต  EP
2 24019 เด็กหญิง ณัฐชยา ตัวตน  EP
3 24020 เด็กหญิง กรรณาภรณ์ โนนศรีโคตร  EP
4 24021 เด็กชาย ปริญ ปรีชานุกูล  EP
5 24022 เด็กหญิง ทพิรดา ถึงแก้ว  EP
6 24023 เด็กชาย ปภังกร เลิศชัยบวร  EP
7 24024 เด็กชาย ภัคพล ลาวงศ์เกิด  EP
8 24025 เด็กชาย สุวรรณภูมิ วงค์จันทร์ชมภุ  EP
9 24026 เด็กชาย วริทธ์ินันท ์ชัยยศโชติโยธิน  EP
10 24027 เด็กหญิง ปพิชญา ไหลมา  EP
11 24028 เด็กชาย ภีมากร ศรีชวนะ  EP
12 24029 เด็กหญิง อนันตา คงเขียว  EP
13 24030 เด็กหญิง กานต์พิชชา บวัสิงห์  EP
14 24031 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ ปยิวัชรพรกุล  EP
15 24032 เด็กหญิง ชัญญานุช ยาละ  EP
16 24033 เด็กหญิง กรวรรณ สุวรรณประทปี  EP
17 23034 เด็กชาย วีรศรุต ชูละเอยีด IPเตรียม

หอ้งสอบที่ 3 อาคาร 4 ช้ัน 2 หมายเลขหอ้งสอบ 4202 (รอบ2)

โปรดพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ : https://reg.pawano.net/hwn
โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายชือ่นักเรียนผู้มีสิทธ์ิเขา้สอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ช่ือผู้เข้าสอบ หลักสูตร ลงช่ือผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 25001 นางสาว จดิาภา รอดสดใส EP
2 25002 เด็กชาย พรีดนย์ เสียงสุวรรณ EP
3 25003 นางสาว ชวิศา ผู้เจริญ EP
4 25004 เด็กหญิง ภาวนา สาธร EP
5 25005 นาย สิทธ์ิธนัฐ วงศ์ธีรญาณเดช EP
6 25006 นาย ปุณณกานต์ เข็มทอง EP
7 25007 เด็กชาย กันต์กวี พนิิจสิน EP
8 25008 นางสาว เพชรดา อยู่ดิษฐ์ EP
9 25009 นาย ก้องวิชญ์ มัดทองหลาง EP
10 25010 นางสาว พชิชากร อ่อนค า EP
11 25011 นางสาว ปริยากร เหมะธุลิน EP
12 25012 นาย ชยพล อึ้งพานิช EP
13 21001 นางสาว ภัทราภรณ์ เพช็ร์รัตน์ ICP
14 21002 นาย นันท์ปกรณ์ สุกกระจา่ง ICP
15 22001 นาย โซตะ อิชิคุระ IJP
16 22002 เด็กหญิง กชพรรณ ญาณอมรเดช IJP
17 22003 นาย สุมงคล เส็งสมาน IJP
18 22004 เด็กหญิง ฌานิยา ศรีประพาฬ IJP

โปรดพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการเข้าสอบ : https://reg.pawano.net/hwn
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายชือ่นักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรยีนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายช่ือนักเรยีนผู้มสีิทธิ์สอบโครงการห้องเรยีนพิเศษ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2566

สอบวันเสารท์ี ่18 มนีาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.50 น.
ห้องสอบที ่4 อาคาร 4 ช้ัน 2 หมายเลขห้องสอบ 4203

(แนบท้ายประกาศฉบับแก้ไข)
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