
       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงรินรดา  ไชยภักด ี เลขประจำตัวประชาชน   1909803004891 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงรินรดา  ไชยภักดี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงรินรดา  ไชยภักด ี เลขประจำตัวประชาชน 1909803004891 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-ฝรั่งเศส   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงรินรดา  ไชยภักดี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายศุภากร  บิลเต๊ะ เลขประจำตัวประชาชน   1900101467125 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-ญี่ปุ่น  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายศุภากร  บิลเตะ๊) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายศุภากร  บิลเต๊ะ เลขประจำตัวประชาชน 1900101467125 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-ญี่ปุ่น   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายศุภากร  บิลเตะ๊) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธีราลักษณ์  บุญแอ เลขประจำตัวประชาชน   1900101480806 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-ญี่ปุ่น  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงธีราลักษณ์  บุญแอ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธีราลักษณ์  บุญแอ เลขประจำตัวประชาชน 1900101480806 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-ญี่ปุ่น   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงธีราลักษณ์  บุญแอ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปภาวรินท์  อุบลวรรณา เลขประจำตัวประชาชน   1900101458606 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-ญี่ปุ่น  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงปภาวรินท์  อุบลวรรณา) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปภาวรินท์  อุบลวรรณา เลขประจำตัวประชาชน 1900101458606 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-ญี่ปุ่น   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงปภาวรินท์  อุบลวรรณา) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสุภสัสรา  สรรเสรญิ เลขประจำตัวประชาชน   1908100005494 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-ญี่ปุ่น  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงสุภสัสรา  สรรเสรญิ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสุภสัสรา  สรรเสรญิ เลขประจำตัวประชาชน 1908100005494 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-ญี่ปุ่น   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงสุภสัสรา  สรรเสรญิ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปรางทอง  จันทร์แก้ว เลขประจำตัวประชาชน   1900101498080 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-ญี่ปุ่น  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงปรางทอง  จันทร์แก้ว) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปรางทอง  จันทร์แก้ว เลขประจำตัวประชาชน 1900101498080 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-ญี่ปุ่น   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงปรางทอง  จันทร์แก้ว) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกฤดิสริี  พิทักษธรรม เลขประจำตัวประชาชน   1900101460261 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-ญี่ปุ่น  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกฤดิสิรี  พิทักษธรรม) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกฤดิสริี  พิทักษธรรม เลขประจำตัวประชาชน 1900101460261 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-ญี่ปุ่น   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกฤดิสิรี  พิทักษธรรม) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจักราวดี  บัญชา เลขประจำตัวประชาชน   1809902240471 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-ญี่ปุ่น  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงจักราวด ี บัญชา) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจักราวดี  บัญชา เลขประจำตัวประชาชน 1809902240471 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-ญี่ปุ่น   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงจักราวด ี บัญชา) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายพสุธร  ดูดวง เลขประจำตัวประชาชน   1900101458738 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายพสุธร  ดูดวง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายพสุธร  ดูดวง เลขประจำตัวประชาชน 1900101458738 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายพสุธร  ดูดวง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเจนตินา  ตีบสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน   1900101469314 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงเจนตินา  ตีบสุวรรณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเจนตินา  ตีบสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน 1900101469314 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงเจนตินา  ตีบสุวรรณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธัญกร  จันทรส์วาท เลขประจำตัวประชาชน   1909802949141 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงธัญกร  จันทร์สวาท) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธัญกร  จันทรส์วาท เลขประจำตัวประชาชน 1909802949141 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงธัญกร  จันทร์สวาท) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายตะวัน  คงม ี เลขประจำตัวประชาชน   1900101445725 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายตะวัน  คงมี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายตะวัน  คงม ี เลขประจำตัวประชาชน 1900101445725 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายตะวัน  คงมี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกิตติยา  พิทักษ์วงค์เลขประจำตัวประชาชน   1900101466111 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายกิตติยา  พิทักษ์วงค์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกิตติยา  พิทักษ์วงค์เลขประจำตัวประชาชน 1900101466111 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายกิตติยา  พิทักษ์วงค์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชนิตรา  มณีวงษ์ เลขประจำตัวประชาชน   1104300727888 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงชนิตรา  มณีวงษ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชนิตรา  มณีวงษ์ เลขประจำตัวประชาชน 1104300727888 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงชนิตรา  มณีวงษ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัฐริกา  โมลโิต เลขประจำตัวประชาชน   1900101471769 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงณัฐริกา  โมลิโต) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัฐริกา  โมลโิต เลขประจำตัวประชาชน 1900101471769 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงณัฐริกา  โมลิโต) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธนัชชา  แสงทรง เลขประจำตัวประชาชน   1900101481438 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงธนัชชา  แสงทรง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธนัชชา  แสงทรง เลขประจำตัวประชาชน 1900101481438 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงธนัชชา  แสงทรง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปิยศิริ  เจะ๊มสุา เลขประจำตัวประชาชน   1969300031252 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงปิยศิริ  เจ๊ะมุสา) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปิยศิริ  เจะ๊มสุา เลขประจำตัวประชาชน 1969300031252 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงปิยศิริ  เจ๊ะมุสา) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงแพรวา  กิจบุร ี เลขประจำตัวประชาชน   1709700319662 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงแพรวา  กิจบุรี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงแพรวา  กิจบุร ี เลขประจำตัวประชาชน 1709700319662 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงแพรวา  กิจบุรี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วเพ็ชร เลขประจำตัวประชาชน   1900101468261 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วเพ็ชร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วเพ็ชร เลขประจำตัวประชาชน 1900101468261 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วเพ็ชร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    นางสาวแพรแก้ว  ทองหนูนุ้ย เลขประจำตัวประชาชน   1909802903795 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (นางสาวแพรแก้ว  ทองหนูนุ้ย) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    นางสาวแพรแก้ว  ทองหนูนุ้ย เลขประจำตัวประชาชน 1909802903795 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (นางสาวแพรแก้ว  ทองหนูนุ้ย) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมนัสชนก  ทีปรักษ์พันธ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101493207 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงมนัสชนก  ทีปรักษ์พันธ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมนัสชนก  ทีปรักษ์พันธ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101493207 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงมนัสชนก  ทีปรักษ์พันธ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายเฉลิมศักดิ์  วุฒิปุญญะ เลขประจำตัวประชาชน   1900101463723 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายเฉลิมศักดิ์  วุฒิปุญญะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายเฉลิมศักดิ์  วุฒิปุญญะ เลขประจำตัวประชาชน 1900101463723 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายเฉลิมศักดิ์  วุฒิปุญญะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายชยพร  รัตนะ เลขประจำตัวประชาชน   1900101480407 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายชยพร  รัตนะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายชยพร  รัตนะ เลขประจำตัวประชาชน 1900101480407 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายชยพร  รัตนะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดเกียรติเพชร เลขประจำตัวประชาชน   1909802901113 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงจฑุามาศ  เกิดเกียรติเพชร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดเกียรติเพชร เลขประจำตัวประชาชน 1909802901113 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงจฑุามาศ  เกิดเกียรติเพชร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไชยหล ีเลขประจำตัวประชาชน   1900101490909 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงพิมลรตัน์  ไชยหลี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไชยหล ีเลขประจำตัวประชาชน 1900101490909 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงพิมลรตัน์  ไชยหลี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวัชพร  เพชรพันธ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101448838 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงวัชพร  เพชรพันธ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวัชพร  เพชรพันธ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101448838 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงวัชพร  เพชรพันธ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัชมน  มันธิรตัน ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101500700 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงณัชมน  มันธิรัตน)์ 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัชมน  มันธิรตัน ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101500700 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงณัชมน  มันธิรัตน)์ 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงฟารีด้า  ขุนเจริญ เลขประจำตัวประชาชน   1900101475179 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงฟารีด้า  ขุนเจริญ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงฟารีด้า  ขุนเจริญ เลขประจำตัวประชาชน 1900101475179 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงฟารีด้า  ขุนเจริญ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แก้วมณ ี เลขประจำตัวประชาชน   1900101456981 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แก้วมณี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แก้วมณ ี เลขประจำตัวประชาชน 1900101456981 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แก้วมณี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ฟุ้งเกียรติไพบูลย ์เลขประจำตัวประชาชน   1103800022548 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-จีน  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ฟุ้งเกียรติไพบูลย ์เลขประจำตัวประชาชน 1103800022548 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-จีน   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายพีรพัฒน์  เหมมาน เลขประจำตัวประชาชน   1909802845175 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายพีรพัฒน์  เหมมาน) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายพีรพัฒน์  เหมมาน เลขประจำตัวประชาชน 1909802845175 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายพีรพัฒน์  เหมมาน) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกมลฉตัร  ขวัญคง เลขประจำตัวประชาชน   1900101443480 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกมลฉัตร  ขวัญคง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกมลฉตัร  ขวัญคง เลขประจำตัวประชาชน 1900101443480 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกมลฉัตร  ขวัญคง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรนภสั  ยวงใย เลขประจำตัวประชาชน   1900101500530 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงพรนภัส  ยวงใย) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรนภสั  ยวงใย เลขประจำตัวประชาชน 1900101500530 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงพรนภัส  ยวงใย) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โปช ู เลขประจำตัวประชาชน   1900101458495 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โปชู) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โปช ู เลขประจำตัวประชาชน 1900101458495 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โปชู) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตนะรัตน์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101472021 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกัญญารตัน์  จิตนะรตัน์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตนะรัตน์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101472021 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกัญญารตัน์  จิตนะรตัน์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชนนิกานต์  ล่องชุม เลขประจำตัวประชาชน   1901101495919 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงชนนิกานต์  ล่องชุม) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชนนิกานต์  ล่องชุม เลขประจำตัวประชาชน 1901101495919 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงชนนิกานต์  ล่องชุม) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตนวล เลขประจำตัวประชาชน   1909802949001 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตนวล) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตนวล เลขประจำตัวประชาชน 1909802949001 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตนวล) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรรพษา  จูหมะ๊ เลขประจำตัวประชาชน   1901101441673 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงพรรพษา  จูหม๊ะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรรพษา  จูหมะ๊ เลขประจำตัวประชาชน 1901101441673 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงพรรพษา  จูหม๊ะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายปฏิภาณ  พริกเบ็ญจะ เลขประจำตัวประชาชน   1900101495391 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายปฏิภาณ  พริกเบ็ญจะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายปฏิภาณ  พริกเบ็ญจะ เลขประจำตัวประชาชน 1900101495391 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายปฏิภาณ  พริกเบ็ญจะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจุฬารตัน์  นวลละออง เลขประจำตัวประชาชน   1900101448554 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงจุฬารัตน์  นวลละออง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจุฬารตัน์  นวลละออง เลขประจำตัวประชาชน 1900101448554 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงจุฬารัตน์  นวลละออง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยทอง เลขประจำตัวประชาชน   1900101484755 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยทอง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยทอง เลขประจำตัวประชาชน 1900101484755 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยทอง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกรรณิกา  ตำภ ู เลขประจำตัวประชาชน   1909802902365 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกรรณิกา  ตำภู) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกรรณิกา  ตำภ ู เลขประจำตัวประชาชน 1909802902365 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกรรณิกา  ตำภู) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงทยุติธร  บัวก่ิง เลขประจำตัวประชาชน   1900101510527 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงทยุติธร  บัวกิ่ง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงทยุติธร  บัวก่ิง เลขประจำตัวประชาชน 1900101510527 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงทยุติธร  บัวกิ่ง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงฑิตยากร  เกื้อเพชร เลขประจำตัวประชาชน   1900101473001 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงฑิตยากร  เกื้อเพชร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงฑิตยากร  เกื้อเพชร เลขประจำตัวประชาชน 1900101473001 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงฑิตยากร  เกื้อเพชร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธัชพรรณ  เพ็ชรบรูณ ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101503661 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-เกาหลี  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงธัชพรรณ  เพ็ชรบูรณ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธัชพรรณ  เพ็ชรบรูณ ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101503661 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-เกาหลี   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงธัชพรรณ  เพ็ชรบูรณ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนุชนาฎ  สุวรรณสุโข เลขประจำตัวประชาชน   1900101458827 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-เกาหลี  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงนุชนาฎ  สุวรรณสโุข) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนุชนาฎ  สุวรรณสุโข เลขประจำตัวประชาชน 1900101458827 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-เกาหลี   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงนุชนาฎ  สุวรรณสโุข) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงภาณินี  ชมเชย เลขประจำตัวประชาชน   1900101456077 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-เกาหลี  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงภาณินี  ชมเชย) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงภาณินี  ชมเชย เลขประจำตัวประชาชน 1900101456077 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-เกาหลี   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงภาณินี  ชมเชย) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสวรรยา  ช่างแก้ เลขประจำตัวประชาชน   1900101481900 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    อังกฤษ-เกาหลี  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงสวรรยา  ช่างแก้) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสวรรยา  ช่างแก้ เลขประจำตัวประชาชน 1900101481900 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  อังกฤษ-เกาหลี   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงสวรรยา  ช่างแก้) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอนวรรษ  สมุทรคีร ีเลขประจำตัวประชาชน   1900101483881 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายอนวรรษ  สมุทรคีรี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอนวรรษ  สมุทรคีร ีเลขประจำตัวประชาชน 1900101483881 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายอนวรรษ  สมุทรคีรี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอภิสิทธ์ิ  เวชชูแก้ว เลขประจำตัวประชาชน   1900101483163 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายอภิสิทธ์ิ  เวชชูแก้ว) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอภิสิทธ์ิ  เวชชูแก้ว เลขประจำตัวประชาชน 1900101483163 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายอภิสิทธ์ิ  เวชชูแก้ว) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีรัตน ์เลขประจำตัวประชาชน   1900101470088 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีรัตน์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีรัตน ์เลขประจำตัวประชาชน 1900101470088 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีรัตน์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกนกวลัย  จันทรัตนา เลขประจำตัวประชาชน   1909802884677 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกนกวลัย  จันทรัตนา) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกนกวลัย  จันทรัตนา เลขประจำตัวประชาชน 1909802884677 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกนกวลัย  จันทรัตนา) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเกตนิภา  ผอมดำ เลขประจำตัวประชาชน   1909300024060 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงเกตนิภา  ผอมดำ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเกตนิภา  ผอมดำ เลขประจำตัวประชาชน 1909300024060 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงเกตนิภา  ผอมดำ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจิรวรรณ  ยาอดี เลขประจำตัวประชาชน   1900101466978 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงจิรวรรณ  ยาอีด) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจิรวรรณ  ยาอดี เลขประจำตัวประชาชน 1900101466978 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงจิรวรรณ  ยาอีด) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชิดชนก  สมทรง เลขประจำตัวประชาชน   1900101441487 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงชิดชนก  สมทรง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชิดชนก  สมทรง เลขประจำตัวประชาชน 1900101441487 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงชิดชนก  สมทรง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธมลวรรณ  หลาหวัน เลขประจำตัวประชาชน   1900101470746 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงธมลวรรณ  หลาหวัน) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธมลวรรณ  หลาหวัน เลขประจำตัวประชาชน 1900101470746 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงธมลวรรณ  หลาหวัน) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนงนภัส  ซุ้นสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน   1900101442742 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงนงนภัส  ซุ้นสุวรรณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนงนภัส  ซุ้นสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน 1900101442742 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงนงนภัส  ซุ้นสุวรรณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรพิมล  พรหมชาต ิ เลขประจำตัวประชาชน   1908100005320 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงพรพิมล  พรหมชาติ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรพิมล  พรหมชาต ิ เลขประจำตัวประชาชน 1908100005320 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงพรพิมล  พรหมชาติ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรรัตน์  ภมู ี เลขประจำตัวประชาชน   1900101468024 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงพรรัตน์  ภูมี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรรัตน์  ภมู ี เลขประจำตัวประชาชน 1900101468024 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงพรรัตน์  ภูมี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมาริษา  หวังขะเด ่เลขประจำตัวประชาชน   1900101450303 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงมาริษา  หวังขะเด่) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมาริษา  หวังขะเด ่เลขประจำตัวประชาชน 1900101450303 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงมาริษา  หวังขะเด่) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอาภาภรณ์  รตันเนตร เลขประจำตัวประชาชน   1900101458401 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงอาภาภรณ์  รัตนเนตร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอาภาภรณ์  รตันเนตร เลขประจำตัวประชาชน 1900101458401 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงอาภาภรณ์  รัตนเนตร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกนกอร  ศรีสุข เลขประจำตัวประชาชน   1900101463138 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกนกอร  ศรีสุข) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกนกอร  ศรีสุข เลขประจำตัวประชาชน 1900101463138 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกนกอร  ศรีสุข) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงญาทิตา  แสงมณ ี เลขประจำตัวประชาชน   1830101167530 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงญาทิตา  แสงมณี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงญาทิตา  แสงมณ ี เลขประจำตัวประชาชน 1830101167530 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงญาทิตา  แสงมณี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศุภวดี  พัทบุร ี เลขประจำตัวประชาชน   1900101459611 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงศุภวดี  พัทบุรี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศุภวดี  พัทบุร ี เลขประจำตัวประชาชน 1900101459611 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงศุภวดี  พัทบุรี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายสุรพัศ  อิ่มสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน   1939900559282 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายสุรพัศ  อิ่มสุวรรณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายสุรพัศ  อิ่มสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน 1939900559282 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายสุรพัศ  อิ่มสุวรรณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  แจ่มเพ็ชรรัตน ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101461381 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  แจ่มเพ็ชรรัตน์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  แจ่มเพ็ชรรัตน ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101461381 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  แจ่มเพ็ชรรัตน์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอนงค์นาถ  สง่างาม เลขประจำตัวประชาชน   1900201119382 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงอนงค์นาถ  สง่างาม) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอนงค์นาถ  สง่างาม เลขประจำตัวประชาชน 1900201119382 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงอนงค์นาถ  สง่างาม) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายก้องเกียรติ   ลงทอง เลขประจำตัวประชาชน   1909802893412 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายก้องเกียรติ   ลงทอง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายก้องเกียรติ   ลงทอง เลขประจำตัวประชาชน 1909802893412 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายก้องเกียรติ   ลงทอง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงทิฆัมพร  พันเศษ เลขประจำตัวประชาชน   1909400016514 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงทิฆัมพร  พันเศษ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงทิฆัมพร  พันเศษ เลขประจำตัวประชาชน 1909400016514 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงทิฆัมพร  พันเศษ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเพชรฉวรรณ  จันทร์ประดิษฐ ์ เลขประจำตัวประชาชน   
1900101481446 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงเพชรฉวรรณ  จันทร์ประดิษฐ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเพชรฉวรรณ  จันทร์ประดิษฐ ์ เลขประจำตัวประชาชน 
1900101481446 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงเพชรฉวรรณ  จันทร์ประดิษฐ์) 
 



หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอภิสรา  เหลา่แก้ว เลขประจำตัวประชาชน   1929900968158 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงอภิสรา  เหล่าแก้ว) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอภิสรา  เหลา่แก้ว เลขประจำตัวประชาชน 1929900968158 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงอภิสรา  เหล่าแก้ว) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองประทีป เลขประจำตัวประชาชน   1909802949621 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองประทีป) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองประทีป เลขประจำตัวประชาชน 1909802949621 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองประทีป) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายก้องภพ  ฆังคมโณ เลขประจำตัวประชาชน   1900101508352 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายก้องภพ  ฆังคมโณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายก้องภพ  ฆังคมโณ เลขประจำตัวประชาชน 1900101508352 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายก้องภพ  ฆังคมโณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณิรัชฎา  แดงบุญ เลขประจำตัวประชาชน   1900101468229 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงณิรัชฎา  แดงบุญ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณิรัชฎา  แดงบุญ เลขประจำตัวประชาชน 1900101468229 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงณิรัชฎา  แดงบุญ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนภสร  แก้วจำรสั เลขประจำตัวประชาชน   1900101487690 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงนภสร  แก้วจำรัส) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนภสร  แก้วจำรสั เลขประจำตัวประชาชน 1900101487690 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงนภสร  แก้วจำรัส) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนารีรตัน์  คงใจด ี เลขประจำตัวประชาชน   1900101463944 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงนารีรัตน ์ คงใจดี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนารีรตัน์  คงใจด ี เลขประจำตัวประชาชน 1900101463944 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงนารีรัตน ์ คงใจดี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวรัญญา  ดำเดิม เลขประจำตัวประชาชน   1909802928623 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงวรัญญา  ดำเดิม) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวรัญญา  ดำเดิม เลขประจำตัวประชาชน 1909802928623 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงวรัญญา  ดำเดิม) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอภิวิชณ์  ซุ่มซิ่ม เลขประจำตัวประชาชน   1900101458436 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายอภิวิชณ์  ซุ่มซิ่ม) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอภิวิชณ์  ซุ่มซิ่ม เลขประจำตัวประชาชน 1900101458436 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายอภิวิชณ์  ซุ่มซิ่ม) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงภัคณัฏฐ์  เจียมอาตม ์ เลขประจำตัวประชาชน   190010143988 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงภัคณฏัฐ ์ เจียมอาตม์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงภัคณัฏฐ์  เจียมอาตม ์ เลขประจำตัวประชาชน 190010143988 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงภัคณฏัฐ ์ เจียมอาตม์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมัทนพร  พรหมมินทร ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101480768 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงมัทนพร  พรหมมินทร์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมัทนพร  พรหมมินทร ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101480768 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงมัทนพร  พรหมมินทร์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายปัญญากร  บุญกำเนิด เลขประจำตัวประชาชน   1900101441312 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายปัญญากร  บุญกำเนิด) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายปัญญากร  บุญกำเนิด เลขประจำตัวประชาชน 1900101441312 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายปัญญากร  บุญกำเนิด) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชุติมา  รัตนรัตน ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101477180 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงชุติมา  รตันรัตน์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชุติมา  รัตนรัตน ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101477180 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงชุติมา  รตันรัตน์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายชาญวิทย์  อิสโร เลขประจำตัวประชาชน   1900101441118 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายชาญวิทย์  อิสโร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายชาญวิทย์  อิสโร เลขประจำตัวประชาชน 1900101441118 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายชาญวิทย์  อิสโร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายทองพิทักษ์  ศรีสดใสสกุล เลขประจำตัวประชาชน   1104000106594 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายทองพิทักษ์  ศรีสดใสสกุล) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายทองพิทักษ์  ศรีสดใสสกุล เลขประจำตัวประชาชน 1104000106594 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายทองพิทักษ์  ศรีสดใสสกุล) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายธกร  คล้ายเกล้า เลขประจำตัวประชาชน   1900101486448 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายธกร  คล้ายเกล้า) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายธกร  คล้ายเกล้า เลขประจำตัวประชาชน 1900101486448 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายธกร  คล้ายเกล้า) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายนันทกร  รสิตานนท ์ เลขประจำตัวประชาชน   1909802923826 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายนันทกร  รสิตานนท์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายนันทกร  รสิตานนท ์ เลขประจำตัวประชาชน 1909802923826 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายนันทกร  รสิตานนท์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตนวล เลขประจำตัวประชาชน   1900101473206 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตนวล) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตนวล เลขประจำตัวประชาชน 1900101473206 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตนวล) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายศราวุฒิ  พรหมวิจติ เลขประจำตัวประชาชน   2910300026712 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายศราวุฒิ  พรหมวิจิต) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายศราวุฒิ  พรหมวิจติ เลขประจำตัวประชาชน 2910300026712 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายศราวุฒิ  พรหมวิจิต) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอัฟฟาน  ตำภู เลขประจำตัวประชาชน   1900101459114 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายอัฟฟาน  ตำภู) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอัฟฟาน  ตำภู เลขประจำตัวประชาชน 1900101459114 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายอัฟฟาน  ตำภู) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    นางสาวกนกวรรณ  อินทสระ เลขประจำตัวประชาชน   1909802907740 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (นางสาวกนกวรรณ  อินทสระ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    นางสาวกนกวรรณ  อินทสระ เลขประจำตัวประชาชน 1909802907740 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (นางสาวกนกวรรณ  อินทสระ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกัญญาวรี์  แย้มศิร ิเลขประจำตัวประชาชน   1909802942472 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกัญญาวรี์  แย้มศิริ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกัญญาวรี์  แย้มศิร ิเลขประจำตัวประชาชน 1909802942472 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกัญญาวรี์  แย้มศิริ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงขวัญชนก  หนูนวน เลขประจำตัวประชาชน   1900101459807 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงขวัญชนก  หนูนวน) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงขวัญชนก  หนูนวน เลขประจำตัวประชาชน 1900101459807 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงขวัญชนก  หนูนวน) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมณ ี เลขประจำตัวประชาชน   1801600287736 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมณี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมณ ี เลขประจำตัวประชาชน 1801600287736 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมณี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธนภรณ์  มากมณ ี เลขประจำตัวประชาชน   1900101487321 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงธนภรณ ์ มากมณี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธนภรณ์  มากมณ ี เลขประจำตัวประชาชน 1900101487321 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงธนภรณ ์ มากมณี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    นางสาวเปมิกา  ศิริพงศ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900201120003 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (นางสาวเปมิกา  ศิริพงศ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    นางสาวเปมิกา  ศิริพงศ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900201120003 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (นางสาวเปมิกา  ศิริพงศ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    นางสาวพรชนัน  วีระวิทย์ เลขประจำตัวประชาชน   1909802959685 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (นางสาวพรชนัน  วีระวิทย์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    นางสาวพรชนัน  วีระวิทย์ เลขประจำตัวประชาชน 1909802959685 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (นางสาวพรชนัน  วีระวิทย์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิดฉิ้ม เลขประจำตัวประชาชน   1900101501757 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย-์คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิดฉิ้ม) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิดฉิ้ม เลขประจำตัวประชาชน 1900101501757 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย-์คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิดฉิ้ม) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมณฑกานต์  ช่วยบำรุง เลขประจำตัวประชาชน   1959900893948 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงมณฑกานต์  ช่วยบำรุง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมณฑกานต์  ช่วยบำรุง เลขประจำตัวประชาชน 1959900893948 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงมณฑกานต์  ช่วยบำรุง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมัณฑิตา  แดงสว่าง เลขประจำตัวประชาชน   1900101450982 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงมัณฑติา  แดงสว่าง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงมัณฑิตา  แดงสว่าง เลขประจำตัวประชาชน 1900101450982 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงมัณฑติา  แดงสว่าง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงรัชฎา  สรุะคำแหง เลขประจำตัวประชาชน   1900101484127 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงรัชฎา  สรุะคำแหง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงรัชฎา  สรุะคำแหง เลขประจำตัวประชาชน 1900101484127 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงรัชฎา  สรุะคำแหง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวรรณิดา  นพรตัน ์เลขประจำตัวประชาชน   1900101476957 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงวรรณดิา  นพรัตน์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวรรณิดา  นพรตัน ์เลขประจำตัวประชาชน 1900101476957 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงวรรณดิา  นพรัตน์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ประเสริฐ เลขประจำตัวประชาชน   1839901839115 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ประเสริฐ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ประเสริฐ เลขประจำตัวประชาชน 1839901839115 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ประเสริฐ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสวรส  ชาตร ี เลขประจำตัวประชาชน   1900201120577 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงสวรส  ชาตรี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสวรส  ชาตร ี เลขประจำตัวประชาชน 1900201120577 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงสวรส  ชาตรี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสิรริัตน์  ชูชาต ิ เลขประจำตัวประชาชน   1807800033423 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงสิริรตัน์  ชูชาติ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสิรริัตน์  ชูชาต ิ เลขประจำตัวประชาชน 1807800033423 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงสิริรตัน์  ชูชาติ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสุดธดิา  สุดเอื้อม เลขประจำตัวประชาชน   1909802823554 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงสุดธิดา  สุดเอื้อม) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสุดธดิา  สุดเอื้อม เลขประจำตัวประชาชน 1909802823554 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงสุดธิดา  สุดเอื้อม) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    นางสาวสุพัตรา  วิบูลกิจ เลขประจำตัวประชาชน   1900101481918 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (นางสาวสุพัตรา  วิบูลกิจ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    นางสาวสุพัตรา  วิบูลกิจ เลขประจำตัวประชาชน 1900101481918 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (นางสาวสุพัตรา  วิบูลกิจ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงฮัซวานี  หมดัเจริญ เลขประจำตัวประชาชน   1909802834149 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงฮัซวานี  หมัดเจริญ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงฮัซวานี  หมดัเจริญ เลขประจำตัวประชาชน 1909802834149 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงฮัซวานี  หมัดเจริญ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกันตพงศ์  ซุ้นสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน   1900101442157 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายกันตพงศ์  ซุ้นสุวรรณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกันตพงศ์  ซุ้นสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน 1900101442157 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายกันตพงศ์  ซุ้นสุวรรณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายทัศนัย  เพชรรักษ์ เลขประจำตัวประชาชน   1909802865966 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายทัศนัย  เพชรรักษ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายทัศนัย  เพชรรักษ์ เลขประจำตัวประชาชน 1909802865966 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายทัศนัย  เพชรรักษ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายแป้ง  ตีบแก้ว เลขประจำตัวประชาชน   1809902284656 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายแป้ง  ตีบแก้ว) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายแป้ง  ตีบแก้ว เลขประจำตัวประชาชน 1809902284656 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายแป้ง  ตีบแก้ว) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศิริกาญจน์  บัวจีน เลขประจำตัวประชาชน   1900101492511 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงศิริกาญจน์  บัวจีน) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศิริกาญจน์  บัวจีน เลขประจำตัวประชาชน 1900101492511 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงศิริกาญจน์  บัวจีน) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกัลยกร  จันทนะ เลขประจำตัวประชาชน   1900101453256 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกัลยกร  จันทนะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกัลยกร  จันทนะ เลขประจำตัวประชาชน 1900101453256 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกัลยกร  จันทนะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจริญญา  หาญณรงค ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101448694 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงจริญญา  หาญณรงค์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจริญญา  หาญณรงค ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101448694 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงจริญญา  หาญณรงค์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำสถิตย ์ เลขประจำตัวประชาชน   1909802910449 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงธัญญารตัน์  คำสถิตย์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำสถิตย ์ เลขประจำตัวประชาชน 1909802910449 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงธัญญารตัน์  คำสถิตย์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปิยธิดา  สีปานะ เลขประจำตัวประชาชน   1909802929808 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงปิยธิดา  สีปานะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปิยธิดา  สีปานะ เลขประจำตัวประชาชน 1909802929808 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงปิยธิดา  สีปานะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปิยะภรณ์  ขุนศร ี เลขประจำตัวประชาชน   1801600289364 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงปิยะภรณ์  ขุนศรี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปิยะภรณ์  ขุนศร ี เลขประจำตัวประชาชน 1801600289364 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงปิยะภรณ์  ขุนศรี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรพิมล  โสภาพงศ ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900701213485 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงพรพิมล  โสภาพงศ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพรพิมล  โสภาพงศ ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900701213485 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงพรพิมล  โสภาพงศ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอัจฉริยา  สวสัด ี เลขประจำตัวประชาชน   1900201120828 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    วิทย์-คณิต  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงอัจฉริยา  สวัสดี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอัจฉริยา  สวสัด ี เลขประจำตัวประชาชน 1900201120828 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  วิทย์-คณิต   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงอัจฉริยา  สวัสดี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกันต์ดนัย  ทองหวาน เลขประจำตัวประชาชน   1900201120691 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายกันต์ดนัย  ทองหวาน) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกันต์ดนัย  ทองหวาน เลขประจำตัวประชาชน 1900201120691 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายกันต์ดนัย  ทองหวาน) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายนิชนันท์  ฟองสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน   1900101480431 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายนิชนันท์  ฟองสุวรรณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายนิชนันท์  ฟองสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน 1900101480431 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายนิชนันท์  ฟองสุวรรณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายภูวนัตถ์  สุวรรณโณ เลขประจำตัวประชาชน   1900101463715 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายภูวนัตถ์  สุวรรณโณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายภูวนัตถ์  สุวรรณโณ เลขประจำตัวประชาชน 1900101463715 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายภูวนัตถ์  สุวรรณโณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายศุภณัฐ  ผลบุญ เลขประจำตัวประชาชน   1900701213159 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายศุภณัฐ  ผลบญุ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายศุภณัฐ  ผลบุญ เลขประจำตัวประชาชน 1900701213159 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายศุภณัฐ  ผลบญุ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกันยารตัน์  ห่อทอง เลขประจำตัวประชาชน   1909802857220 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกันยารัตน์  ห่อทอง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกันยารตัน์  ห่อทอง เลขประจำตัวประชาชน 1909802857220 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกันยารัตน์  ห่อทอง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจินตหรา  บุญแก้วคง เลขประจำตัวประชาชน   1908100004951 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงจินตหรา  บุญแก้วคง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงจินตหรา  บุญแก้วคง เลขประจำตัวประชาชน 1908100004951 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงจินตหรา  บุญแก้วคง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงดนยา  ทวีวัฒนา เลขประจำตัวประชาชน   1900101471653 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงดนยา  ทวีวัฒนา) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงดนยา  ทวีวัฒนา เลขประจำตัวประชาชน 1900101471653 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงดนยา  ทวีวัฒนา) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนารีรตัน์  พร้อมมลู เลขประจำตัวประชาชน   1909802830755 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สงัคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงนารีรัตน ์ พร้อมมูล) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนารีรตัน์  พร้อมมลู เลขประจำตัวประชาชน 1909802830755 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สงัคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงนารีรัตน ์ พร้อมมูล) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงภิญญดา  รัชสิทธิ ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101469292 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงภิญญดา  รัชสิทธิ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงภิญญดา  รัชสิทธิ ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101469292 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงภิญญดา  รัชสิทธิ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกฤตเมธ  สุนสระบตุร เลขประจำตัวประชาชน   1909802893773 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายกฤตเมธ  สุนสระบุตร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกฤตเมธ  สุนสระบตุร เลขประจำตัวประชาชน 1909802893773 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายกฤตเมธ  สุนสระบุตร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายธนดล  ภูม ี เลขประจำตัวประชาชน   1900101448601 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายธนดล  ภมูี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายธนดล  ภูม ี เลขประจำตัวประชาชน 1900101448601 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายธนดล  ภมูี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายธนพัฒน์  เพ็ชรจำรัส เลขประจำตัวประชาชน   1909802912131 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายธนพัฒน์  เพ็ชรจำรัส) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายธนพัฒน์  เพ็ชรจำรัส เลขประจำตัวประชาชน 1909802912131 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายธนพัฒน์  เพ็ชรจำรัส) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายวีระภัทร  สายชนะพันธ์ เลขประจำตัวประชาชน   
19001014795143 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายวีระภัทร  สายชนะพันธ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายวีระภัทร  สายชนะพันธ์ เลขประจำตัวประชาชน 19001014795143 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายวีระภัทร  สายชนะพันธ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณิชชา  พุทธระ เลขประจำตัวประชาชน   1900101482523 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงณิชชา  พุทธระ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณิชชา  พุทธระ เลขประจำตัวประชาชน 1900101482523 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงณิชชา  พุทธระ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์ทอง เลขประจำตัวประชาชน   1909803018884 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกัญญาพชัร  พันธ์ทอง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์ทอง เลขประจำตัวประชาชน 1909803018884 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกัญญาพชัร  พันธ์ทอง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูมณ ี เลขประจำตัวประชาชน   1900101462131 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูมณี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูมณ ี เลขประจำตัวประชาชน 1900101462131 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูมณี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกฤตพล  จิตมานะ เลขประจำตัวประชาชน   1909802933988 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายกฤตพล  จิตมานะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกฤตพล  จิตมานะ เลขประจำตัวประชาชน 1909802933988 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายกฤตพล  จิตมานะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกิตติธัช  ผ่องแผ้ว เลขประจำตัวประชาชน   1900101449470 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายกิตติธัช  ผ่องแผ้ว) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกิตติธัช  ผ่องแผ้ว เลขประจำตัวประชาชน 1900101449470 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายกิตติธัช  ผ่องแผ้ว) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงหนึ่งฤดี  กุฬานุวัฒน์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101460899 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงหนึ่งฤดี  กุฬานุวัฒน์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงหนึ่งฤดี  กุฬานุวัฒน์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101460899 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงหนึ่งฤดี  กุฬานุวัฒน์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชาลิสา  ทะสะระ เลขประจำตัวประชาชน   1909802894664 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงชาลิสา  ทะสะระ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชาลิสา  ทะสะระ เลขประจำตัวประชาชน 1909802894664 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงชาลิสา  ทะสะระ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัฐพร  สุกเกลี้ยง เลขประจำตัวประชาชน   1908100005133 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงณัฐพร  สุกเกลีย้ง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัฐพร  สุกเกลี้ยง เลขประจำตัวประชาชน 1908100005133 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงณัฐพร  สุกเกลีย้ง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนิชาภา  ทองอ่อน เลขประจำตัวประชาชน   1900101466587 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงนิชาภา  ทองอ่อน) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนิชาภา  ทองอ่อน เลขประจำตัวประชาชน 1900101466587 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงนิชาภา  ทองอ่อน) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวิมลรัตน์  เทพกูล เลขประจำตัวประชาชน   1900101486596 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงวิมลรตัน ์ เทพกูล) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวิมลรัตน์  เทพกูล เลขประจำตัวประชาชน 1900101486596 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงวิมลรตัน ์ เทพกูล) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศรสีุดา  สนิทมจัโร เลขประจำตัวประชาชน   1909802842206 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงศรีสดุา  สนิทมัจโร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศรสีุดา  สนิทมจัโร เลขประจำตัวประชาชน 1909802842206 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงศรีสดุา  สนิทมัจโร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสุวธิดา  สุวรรณนิมติร เลขประจำตัวประชาชน   1949900535367 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงสุวธิดา  สุวรรณนิมติร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงสุวธิดา  สุวรรณนิมติร เลขประจำตัวประชาชน 1949900535367 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงสุวธิดา  สุวรรณนิมติร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกิตติภณ  ลัภสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน   1900101478542 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายกิตติภณ  ลัภสุวรรณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกิตติภณ  ลัภสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน 1900101478542 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายกิตติภณ  ลัภสุวรรณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศยามล  เพ็งจำรสั เลขประจำตัวประชาชน   190010159769 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงศยามล  เพ็งจำรัส) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงศยามล  เพ็งจำรสั เลขประจำตัวประชาชน 190010159769 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงศยามล  เพ็งจำรัส) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายรดิศ  ทองมี เลขประจำตัวประชาชน   1900101458011 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายรดิศ  ทองมี) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายรดิศ  ทองมี เลขประจำตัวประชาชน 1900101458011 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายรดิศ  ทองมี) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชมพูนุจ  เวชสิทธ์ิ เลขประจำตัวประชาชน   1900101443099 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงชมพูนุจ  เวชสิทธ์ิ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชมพูนุจ  เวชสิทธ์ิ เลขประจำตัวประชาชน 1900101443099 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงชมพูนุจ  เวชสิทธ์ิ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชนาภา  แสงยางใหญ ่ เลขประจำตัวประชาชน   1900101460830 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงชนาภา  แสงยางใหญ่) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชนาภา  แสงยางใหญ ่ เลขประจำตัวประชาชน 1900101460830 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงชนาภา  แสงยางใหญ่) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพณัฐดา  พร้อมมูล เลขประจำตัวประชาชน   1900701216131 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงพณัฐดา  พร้อมมูล) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพณัฐดา  พร้อมมูล เลขประจำตัวประชาชน 1900701216131 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงพณัฐดา  พร้อมมูล) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายพีรวัฒน์  จันวัฒนะ เลขประจำตัวประชาชน   1900101450877 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายพีรวัฒน์  จันวัฒนะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายพีรวัฒน์  จันวัฒนะ เลขประจำตัวประชาชน 1900101450877 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายพีรวัฒน์  จันวัฒนะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวรเทพ  ตรามีคุณ เลขประจำตัวประชาชน   1900201121514 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงวรเทพ  ตรามีคณุ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวรเทพ  ตรามีคุณ เลขประจำตัวประชาชน 1900201121514 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงวรเทพ  ตรามีคณุ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอรรถพล  จันทสโร เลขประจำตัวประชาชน   1900101447833 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายอรรถพล  จันทสโร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอรรถพล  จันทสโร เลขประจำตัวประชาชน 1900101447833 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายอรรถพล  จันทสโร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกานติมา  ฮกอ้ัน เลขประจำตัวประชาชน   1900101458541 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงกานติมา  ฮกอ้ัน) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงกานติมา  ฮกอ้ัน เลขประจำตัวประชาชน 1900101458541 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงกานติมา  ฮกอ้ัน) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนุธิตา  สังข์ประดิษฐ ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101443641 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงนุธิตา  สังข์ประดิษฐ์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงนุธิตา  สังข์ประดิษฐ ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101443641 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงนุธิตา  สังข์ประดิษฐ์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปพิชญา  ยุทธโกศา เลขประจำตัวประชาชน   1900101477716 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงปพิชญา  ยุทธโกศา) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงปพิชญา  ยุทธโกศา เลขประจำตัวประชาชน 1900101477716 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงปพิชญา  ยุทธโกศา) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัฐมน  ขาวมัน เลขประจำตัวประชาชน   19001488254 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงณัฐมน  ขาวมัน) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงณัฐมน  ขาวมัน เลขประจำตัวประชาชน 19001488254 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงณัฐมน  ขาวมัน) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายชานนท์  อิสาระทะ เลขประจำตัวประชาชน   1909802926761 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายชานนท์  อิสาระทะ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายชานนท์  อิสาระทะ เลขประจำตัวประชาชน 1909802926761 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายชานนท์  อิสาระทะ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอนุวัฒน์  เศียรฤทัย เลขประจำตัวประชาชน   1900101471505 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายอนุวัฒน์  เศียรฤทัย) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายอนุวัฒน์  เศียรฤทัย เลขประจำตัวประชาชน 1900101471505 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายอนุวัฒน์  เศียรฤทัย) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิลสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน   1900101475608 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิลสุวรรณ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิลสุวรรณ เลขประจำตัวประชาชน 1900101475608 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิลสุวรรณ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวัลลภา  มุสิกะสังข ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101456298 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงวัลลภา  มุสิกะสังข์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงวัลลภา  มุสิกะสังข ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101456298 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงวัลลภา  มุสิกะสังข์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอินทิรา  ถวิลรัตน ์ เลขประจำตัวประชาชน   1909802882020 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงอินทิรา  ถวิลรัตน์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงอินทิรา  ถวิลรัตน ์ เลขประจำตัวประชาชน 1909802882020 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงอินทิรา  ถวิลรัตน์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเกสรา  บุญทอง เลขประจำตัวประชาชน   1909802993549 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงเกสรา  บุญทอง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเกสรา  บุญทอง เลขประจำตัวประชาชน 1909802993549 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงเกสรา  บุญทอง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชญานี  มิ่งเมือง เลขประจำตัวประชาชน   1900101461623 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงชญานี  มิ่งเมือง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงชญานี  มิ่งเมือง เลขประจำตัวประชาชน 1900101461623 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงชญานี  มิ่งเมือง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีเนาวรตัน์ เลขประจำตัวประชาชน   1318500028632 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีเนาวรัตน์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีเนาวรตัน์ เลขประจำตัวประชาชน 1318500028632 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีเนาวรัตน์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพัชรพร  ปานถาวร เลขประจำตัวประชาชน   1909802904643 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กหญิงพัชรพร  ปานถาวร) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กหญิงพัชรพร  ปานถาวร เลขประจำตัวประชาชน 1909802904643 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กหญิงพัชรพร  ปานถาวร) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายณัฐภัทร  ซ่วนเซ่ง เลขประจำตัวประชาชน   1909802937991 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายณัฐภัทร  ซ่วนเซ่ง) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายณัฐภัทร  ซ่วนเซ่ง เลขประจำตัวประชาชน 1909802937991 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายณัฐภัทร  ซ่วนเซ่ง) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายนพดล  ปราณีจิต เลขประจำตัวประชาชน   1909802872016 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายนพดล  ปราณีจติ) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายนพดล  ปราณีจิต เลขประจำตัวประชาชน 1909802872016 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายนพดล  ปราณีจติ) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายพีระ  เพ็ชรจำรสั เลขประจำตัวประชาชน   1900101479689 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายพีระ  เพ็ชรจำรัส) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายพีระ  เพ็ชรจำรสั เลขประจำตัวประชาชน 1900101479689 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายพีระ  เพ็ชรจำรัส) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 



       
 
   ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ข้อมูลนักเรียน 

 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกันตภณ  อุตมะมณุีย ์ เลขประจำตัวประชาชน   1900101464967 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร    ไทย-สังคม  
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
 
 
       ลงช่ือ        ผู้สมัคร 
                               (เด็กชายกันตภณ  อุตมะมณุีย์) 
 
    
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บัตรประจำตัวนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ช่ือ - สกุล    เด็กชายกันตภณ  อุตมะมณุีย ์ เลขประจำตัวประชาชน 1900101464967 
 สำเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จาก โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
แผนการเรียนที่สมัคร  ไทย-สังคม   
ประเภทความสามารถพิเศษ : - 
      
   
 

 
ลงช่ือ          ผู้สมัคร 

                         (เด็กชายกันตภณ  อุตมะมณุีย์) 
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัว ,คะแนน O-NET และบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
 


