
ท่ี
เลข

ประจ ำตัว
สอบ

ควำมสำมำรถพิเศษ หมำยเหตุ

1 13001 เด็กหญิง มนชิตา ธรรมประวัติ กีฬาท่ัวไป
2 13002 เด็กหญิง ณัฐสิรินทร์ กิจนุกร ดนตรี  ศิลปะ
3 13003 เด็กชาย กิตติกานต์ ขุมทอง กีฬาท่ัวไป
4 13004 เด็กชาย ธงไท รัตนวิชา กีฬาท่ัวไป
5 13005 เด็กหญิง ขวัญข้าว อ่่าอ่อน วิชาการ
6 13006 เด็กชาย เมธาวิน ควรสถิตย์ กีฬาท่ัวไป
7 13007 เด็กชาย ชัยวริน โพธ์ิเสือ วอลเลย์บอล
8 13008 เด็กชาย คณิน มีเฉย วอลเลย์บอล
9 13009 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วรรณชากร ดนตรี  ศิลปะ
10 13010 เด็กชาย ณฐกฤต ศรีสุข กีฬาท่ัวไป
11 13011 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เช้ือเขา กีฬาท่ัวไป
12 13012 เด็กชาย วรัตถกร วินสน วอลเลย์บอล
13 13013 เด็กชาย วรเทพ รักด่า วอลเลย์บอล
14 13014 เด็กหญิง สุชานาถ มังครัชเสถียร ดนตรี  ศิลปะ
15 13015 เด็กชาย สิงกล้า ภิญโญ กีฬาท่ัวไป
16 13016 เด็กชาย อดิเทพเสนีย์ ไพรพาฤทธ์ิ กีฬาท่ัวไป
17 13017 เด็กชาย จักรระวี บุสวงศ์ กีฬาท่ัวไป
18 13018 เด็กชาย ภูริ ชญา หวัง วงศ์เจริญ กีฬาท่ัวไป
19 13019 เด็กชาย ชวัลวิทย์ แสงสอาด กีฬาท่ัวไป
20 13020 เด็กหญิง อัฐภิญญา ด่าสะดี ดนตรี  ศิลปะ

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
ทดสอบควำมสำมำรถพิเศษในวันอังคำรท่ี 22 มีนำคม 2565

ช่ือ - สกุลผู้เข้ำสอบ

โปรดพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ : https://reg.thaischool.info/hwn2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

1. วันอังคารท่ี 22 มีนาคม 2565
รายงานตัวลานเฉลิมพระเกียรติ 
เวลา 08.00 - 09.00 น. 
2. เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ผู้เข้าสอบจะต้อง
มาถึงสนามสอบไม่เกิน 09.15 น. ถ้าเกินเวลา 
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
3. นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ น าแฟ้ม
สะสมผลงาน พร้อมเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ 
ในการทดสอบความสามารถพิเศษของตนเองมา
ในวันสอบ 



ท่ี
เลข

ประจ ำตัว
สอบ

ควำมสำมำรถพิเศษ หมำยเหตุ

21 13021 เด็กชาย ลินภัทร ปิดป้อง ดนตรี  ศิลปะ
22 13022 เด็กชาย ปภาณิน ทองใบ วอลเลย์บอล
23 13023 เด็กหญิง พลอยนภัส สินธุมาลย์ กีฬาท่ัวไป
24 13024 เด็กหญิง ณิชารัศม์ เกียรติธนภัสร์ ดนตรี  ศิลปะ
25 13025 เด็กชาย ศุภากร ไชยนาเคนทร์ กีฬาท่ัวไป
26 13026 เด็กชาย กองทัพ อินมะตูม กีฬาท่ัวไป
27 13027 เด็กชาย กันต์ อินทร์มี วิชาการ
28 13028 เด็กหญิง กชพร โชติกุล ดนตรี  ศิลปะ
29 13029 เด็กชาย ชินภัทร ศุภนารถ กีฬาท่ัวไป
30 13030 เด็กหญิง ธนัญญา ไพบูลย์ธนศาล ดนตรี  ศิลปะ
31 13031 เด็กชาย อนุชิด แคเขว้า วอลเลย์บอล
32 13032 เด็กชาย ณฐกฤต ม่ันวิเศษ วอลเลย์บอล
33 13033 เด็กชาย ภูริภัทร บัวสด กีฬาท่ัวไป

ช่ือ - สกุลผู้เข้ำสอบ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี : รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
โปรดพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ : https://reg.thaischool.info/hwn2

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
ทดสอบควำมสำมำรถพิเศษในวันอังคำรท่ี 22 มีนำคม 2565

1. วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
รายงานตัวลานเฉลิมพระเกียรติ 
เวลา 08.00 - 09.00 น. 
2. เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ผู้เข้าสอบจะต้อง
มาถึงสนามสอบไม่เกิน 09.15 น. ถ้าเกินเวลา 
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
3. นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
น าแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมเตรียมวัสดุ -
อุปกรณ์ ในการทดสอบความสามารถพิเศษ
ของตนเองมาในวันสอบ 


