
1 เด็กชายกฤษพงษ์  บุญชัย
2 เด็กชายจีรเดช  หวานวงศ์
3 เด็กชายณฐพงศ์ จันทรา
4 เด็กชายณฐวัฒษ์  สงสมบุญ
5 เด็กชายพงศธร ศรุรุจี
6 เด็กชายภาคภูมิ มะหะหมัด
7 เด็กชายภาณุพงศ์ นามนก
8 เด็กชายภูวดล ศึกหาญ
9 เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดจันทร์
10 เด็กชายวุฒิไกร  หนูพุ่ม
11 เด็กชายศรัณย์ภัทร ปัจทระ
12 เด็กชายศิวกร ปรางจันทร์
13 เด็กชายศิวดล บุญเเก้วคง
14 เด็กชายอนุพนธ์  สังข์ทอง
15 เด็กชายอนุพนธ์ บุญรังษี
16 เด็กหญิงณัฐ ภัทร   พุดสวัสด์ิ
17 เด็กหญิงกนกวรรณ ตุ้นสุวรรณ์
18 เด็กหญิงกรนิสา  ปรางจันทร์
19 เด็กหญิงกัญญาภัค จิตโสภา
20 เด็กหญิงเกศรา  คงรอด
21 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณเรืองศรี
22 เด็กหญิงณัฏฐพร สืบเกิด
23 เด็กหญิงณัฏฐริษา แก้วมณี
24 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงผอม
25 เด็กหญิงณัฐมณ  ต าภู
26 เด็กหญิงณิชกานต์  สงเคราะห์
27 เด็กหญิงณิชาภัทร เข่ือนสุวรรณ
28 เด็กหญิงทิพวัลย์ เรืองฤทธ์ิ
29 เด็กหญิงธันยธรณ์ ฟุ้งเกียรติ
30 เด็กหญิงนาเดีย  สาม่าน
31 เด็กหญิงนุชรี ไชยวรรณ
32 เด็กหญิงปิยะธิดา พันธ์เหมือน
33 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญส่ง
34 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขันงัง
35 เด็กหญิงภัทรภา  ขะสุวรรณ
36 เด็กหญิงมณฑิตา  ไกรวรรณ์
37 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โมสิกะ
38 เด็กหญิงศิริลญา รงค์รัตน์
39 เด็กหญิงศุภิสรา  อิศโร
40 เด็กหญิงไอวรินทร์ เพ็งรักษ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1   ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวอัจฉรา  ฉิมพลัด/นางพิชญ์โสภา  พรายดัสถ์                      (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)   



1 เด็กชายพอเพียง กาญจนเพ็ญ
2 เด็กชายจิรภัทร ดวงสุวรรณ
3 เด็กชายจิระพงศ์  ดิสระ
4 เด็กชายฐาปนันท์ เเก้วขาว
5 เด็กชายณัฐชนน ชัยสงคราม
6 เด็กชายธนวัฒน์ เหมือนอาจ
7 เด็กชายนราวิชญ์  บุญศรี
8 เด็กชายประวัติ คงเรือง
9 เด็กชายพัทธสิษฐ์  รอดเรือง
10 เด็กชายภรภัทรพงศ์  ศรีเทพ
11 เด็กชายภูชิสส์ พูลศักด์ิ
12 เด็กชายรัฐศาสตร์ พรหมดวง
13 เด็กชายลภัสยศ นุ้ยแก้ว
14 เด็กชายวรรธนะ  ชูสังข์
15 เด็กชายวสพร จ าพรึก
16 เด็กชายศักดิธัช บ ารุงวงศ์
17 เด็กชายอชิระ  ไชยศรี
18 เด็กชายอนพ  คะทะวะรัตน์
19 เด็กชายอรรถพล บุญก าเนิด
20 เด็กชายอลงกร พงค์ไพศาล
21 เด็กหญิงกาญจนพัฒน์ ประทุมวัลย์
22 เด็กหญิงจันจิรา พลัดเจริญ
23 เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวศรี
24 เด็กหญิงชนิตา  จงไกรจักร
25 เด็กหญิงชาลิสา พูลสวัสด์ิ
26 เด็กหญิงณิชานันท์  วัฒนกิจ
27 เด็กหญิงนภัส หว่ันเส้ง
28 เด็กหญิงปณิตา  จันทระ
29 เด็กหญิงปณิตา พลายดัสถ์
30 เด็กหญิงปรางทิพย์ แก้วมณี
31 เด็กหญิงพัสวี นามบุตร
32 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรหมบังเกิด
33 เด็กหญิงมลณัฐ วิชัยดิษฐ
34 เด็กหญิงวรรณวิสา ผ่านกลาง
35 เด็กหญิงวิทิตา  พรมไตร
36 เด็กหญิงสาธิดา ศรีเหล่ียม
37 เด็กหญิงสิทธิดา สิงห์พล
38 เด็กหญิงอภิญญา วงษ์กระนวน
39 เด็กหญิงอริศรา  นิราประวัติ
40 เด็กหญิงอิริยา  สุวรรโณ

เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวอาภัสรา  ราษฎร์ธนสกุล / นางสาวสุภาวรรณ  มีเสน             (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2   ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล



1 เด็กชายกฤติภูมิ  ปราบปัญจะ
2 เด็กชายกวีพันธ์  นาคเท่ียง
3 เด็กชายกษิด์ิเดช  พ่ึงบุญ
4 เด็กชายคณิศร  คงแก้ว
5 เด็กชายคิมหันต์  คงกลอม
6 เด็กชายฉัตริน เรืองรุก
7 เด็กชายชิติภัทร  อินทะเรือง
8 เด็กชายญาณพัฒน์ ไชยแก้ว
9 เด็กชายติณณภพ ตะโฉ
10 เด็กชายธนพล  คงฤทธ์ิ
11 เด็กชายธนพล  มีชัยชนะ
12 เด็กชายธัชพล  เตวิชชะนนท์
13 เด็กชายธีร  เทพรักษ์
14 เด็กชายฤทธิกร ศรีจันทร์
15 เด็กชายวงศพัทธ์ ชูน้อย
16 เด็กชายวรวุฒิ เมืองสุวรรณ์
17 เด็กชายศิลา ทองสุวรรณ
18 เด็กชายสุวพัชร แซ่ต่ัน
19 เด็กชายอดิศร  ปานถาวร
20 เด็กชายอนุชา วิหก
21 เด็กหญิงกนกพร  ช่ืนอยู่
22 เด็กหญิงกัญณภัทร  ขวัญนิมิตร
23 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นวลละออง
24 เด็กหญิงขวัญฤทัย แคล้วอาวุธ
25 เด็กหญิงเขมจิรา  ขุนธนูศิลป์
26 เด็กหญิงจันทกานต์ สาบวช
27 เด็กหญิงธนพร  กาญจนพิน
28 เด็กหญิงน ้าเพชร  ธิบดี
29 เด็กหญิงนิชาภัทร  ทองค า
30 เด็กหญิงปาริฉัตร ยกต้ัง
31 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ รอดนวล
32 เด็กหญิงภาณิภัค  วงศ์ชนะ
33 เด็กหญิงมณิสร กิจการ
34 เด็กหญิงมณีรัตน์ เรืองศรี
35 เด็กหญิงรังสิมา  มีบุตร
36 เด็กหญิงรุ้งลัดดาวรรณ  ทองนอก
37 เด็กหญิงสิรินดา ผุดผ่อง
38 เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสุข
39 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไชยกูล
40 เด็กหญิงอลิสรา เกตุสุวรรณ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3   ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวชัญญานุช  ไชยเมือง/นางสาววลัยรัตน์  จันเพ็ญ              (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)



1 เด็กชายกตัณณ์ดนัย บุญพงค์สิทธ์ิ
2 เด็กชายจงรัก ยอดศรี
3 เด็กชายจิราวัชร์  รอดผล
4 เด็กชายณัฐชร  พัฒนกิจ
5 เด็กชายเทพพิทักษ์  จันแดง
6 เด็กชายธัญชนัต ยอดวัฒนา
7 เด็กชายธันวา  ศรีเมือง
8 เด็กชายธีรภาพ วรรณยุหวล
9 เด็กชายนภัสพงศ์ สุวรรณชาตรี
10 เด็กชายปฏิพัทธ์ พฤกษะศรี
11 เด็กชายปริญญา  สุจริต
12 เด็กชายปวรุตม์  มหารงค์
13 เด็กชายปัญญาธร สีโยม
14 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จีนบุญ
15 เด็กชายพลพิชิตฐ์  สุขคะปะ
16 เด็กชายพุฒิเมธ อินหมัน
17 เด็กชายภานุกร แซ่เล้า
18 เด็กชายวุฒิภัทร พิศาล
19 เด็กชายอรรถกร ทองเช้ือ
20 เด็กชายอัครพนธ์ จันเจริญ
21 เด็กชายฮารัน  ฮะยีจูด
22 เด็กหญิงกมลทิพย์ ลายแบน
23 เด็กหญิงกัญญาภัค ยางทอง
24 เด็กหญิงขวัญชนก  โสเช้ือ
25 เด็กหญิงจณิสตา พรหมจินดา
26 เด็กหญิงตรีชฎา ขุนเจริญ
27 เด็กหญิงนงนภัสนฏกร  สืบสาย
28 เด็กหญิงนภัทษร อินทร์จักร์
29 เด็กหญิงนัฐธินี งามเสมอ
30 เด็กหญิงนูรนัญมีย์ สลีมิน
31 เด็กหญิงบัณฑิตา  ป้ันวงศ์
32 เด็กหญิงเบญญาภา   ปล้องอ่อน
33 เด็กหญิงปรารินทร์ ยูระหมาน
34 เด็กหญิงพัชริดา  บุญศิริ
35 เด็กหญิงเพชรกะรัต เพ็ชร์ประยูร
36 เด็กหญิงภัทรวดี  ป่ินทอง
37 เด็กหญิงมัณยาภา  นวลละออง
38 เด็กหญิงเรณุกา ชนะวรรณโณ
39 เด็กหญิงวีรยา จันทะศิริ
40 เด็กหญิงอภิสมัย  ช่วงมี

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4   ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  ว่าท่ี รอ.สุพจน์  ยังรอด / นายณัฏฐ  สวัสดี                           (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ



1 เด็กชายจารุกิตต์ิ  พุทธสุภะ
2 เด็กชายจิรวัฒน์ ดิสสระ
3 เด็กชายชัยวุฒิ  รักบัวทอง
4 เด็กชายฐิติวัฒน์ คงกลับ
5 เด็กชายณฐนนท์  ชนะถาวร
6 เด็กชายดรัณภพ  คงแก้ว
7 เด็กชายต้นตาล โสภาพงศ์
8 เด็กชายทศวรรษ ดิษฐาพร
9 เด็กชายธีรเทพ  ขวัญหนู
10 เด็กชายธีรเมธ หนูเสน
11 เด็กชายธีรวัทธ ทองสุวรรณ
12 เด็กชายพิชาฤทธ์ิ เติมงาม
13 เด็กชายภัทรนันท์ บัวสมบัว
14 เด็กชายมัทธิว สุขุมพันธนาสาร
15 เด็กชายรติภัทร จุฬาทอง
16 เด็กชายวชิชวิทย์  ศรีพรหม
17 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์หนู
18 เด็กชายสรวิชญ์ ไตรระเบียบ
19 เด็กชายสิทธิพงศ์ พิมพ์วงศ์
20 เด็กชายสุรวินท์  หนูประกอบ
21 เด็กชายอัครภูมิ  กาญจนโชติ
22 เด็กหญิงจันทกานต์ เพชรโรจน์
23 เด็กหญิงจิตรานุช ฆังคมณี
24 เด็กหญิงชญาดา  พรหมมา
25 เด็กหญิงชนิกานต์ แย้มศิริ
26 เด็กหญิงธิติมา คงทองอ่อน
27 เด็กหญิงนฤตปรียา  มีบุตร
28 เด็กหญิงปภาวรินท์ ธูปสวัสด์ิ
29 เด็กหญิงประภัสสร  คงทอง
30 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทร์เมือง
31 เด็กหญิงฝาติหม๊ะ นิยมเดชา
32 เด็กหญิงพิมพกานต์  ช่วยชู
33 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เฉลิมวงค์
34 เด็กหญิงมัณทกานต์ จันทโร
35 เด็กหญิงยุวดี สุ มัง คละ
36 เด็กหญิงรติมา  สาบวช
37 เด็กหญิงรมิดา  ด าน้อย
38 เด็กหญิงวทิดา พุ่มนวล
39 เด็กหญิงสมปรารถนา กรอบเพ็ชร
40 เด็กหญิงอารียา นิยมเดชา

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5   ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางพัชรีภรณ์  สิริสงกรานต์ /นางสาววราทิพย์  จีนเมือง                 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6   ปีการศึกษา 2564



1 เด็กชายกวินทร์ ชูดวง
2 เด็กชายจิรานุวัฒน์  จีนบุญ
3 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วหมุน
4 เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มนุ่ม
5 เด็กชายผดุงพล  โฮ่ล่ิม
6 เด็กชายพงค์ณพัตร จันเพราะ
7 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทับรอด
8 เด็กชายภูรินท์ รักเลิศ
9 เด็กชายรัฐนนท์ อินทรัตน์
10 เด็กชายฤกษ์ชัย  โชตะชมา
11 เด็กชายวัชรพล  เกล้ียงจันทร์
12 เด็กชายวิชชากร บาลอุบล
13 เด็กชายศักดิธัช เสียงเพราะ
14 เด็กชายศิรสิทธ์ิ  ยัสสระ
15 เด็กชายศิวะ ดอนเกิด
16 เด็กชายสิทธินาวี ดับทอง
17 เด็กชายอธิวัฒน์ สุวรรณรัตน์
18 เด็กชายอนาวิล สุริวงค์
19 เด็กชายอ านาจ แซ่อ๋อง
20 เด็กชายอิสมาแอล  สังมาสา
21 เด็กชายฮาวา  สาเม๊าะ
22 เด็กหญิงกรกมล เสียงดัง
23 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ คงเจริญ
24 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองโฉมศรี
25 เด็กหญิงจิราวรรณ บุบผาผาด
26 เด็กหญิงชญานิศ  หัสบดี
27 เด็กหญิงธิดารัตน์ จินดาอิน
28 เด็กหญิงนุชรียา ม่ังมี
29 เด็กหญิงปัทวรรณ จันทโฆษ
30 เด็กหญิงเปรมนีย์ ประพันธ์บัณฑิต
31 เด็กหญิงพัชนันท์ เห็นชอบ
32 เด็กหญิงพาณิชา คงนวลไย
33 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เกษตรสุนทร
34 เด็กหญิงภันทิลา นพรัตน์
35 เด็กหญิงยศวดี  เกิดว่ัน
36 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ชุมภูฆัง
37 เด็กหญิงวริสา ชลประดับ
38 เด็กหญิงวาสนา เล็กย้ิม
39 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุขสด
40 เด็กหญิงสุพัตตรา บรรเทา

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางจารุณี  รักวิจิตร / นางจันทราพร  คงอาวุธ                          (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7   ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................



1 เด็กชายเทวินทร์  ไชยหลี
2 เด็กชายธนากรณ์ สังข์หิรัญ
3 เด็กชายธันชนน  เจริญแร๊ะ
4 เด็กชายนฤวร  บัวกาญจน์
5 เด็กชายปฏิพัทธ์ เจริญสุข
6 เด็กชายปฐมพงศ์  แสงงาม
7 เด็กชายพงศกร สุดเอ้ือม
8 เด็กชายพีรพัฒน์ โต๊ะหมัด
9 เด็กชายรวินทร์  สุขช่วย
10 เด็กชายฤกษ์ชัย  สุวรรณรัตน์
11 เด็กชายลาภศักด์ิ  วาทงาม
12 เด็กชายวชิรพงศ์  วงศ์บัณฑิต
13 เด็กชายวรเทพ  หว่ันเส้ง
14 เด็กชายวรวัช นิลรัตน์
15 เด็กชายวรวิทย์ คงทอง
16 เด็กชายวีรชิต ล้ีไพร
17 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ตะสุวรรณ
18 เด็กชายสโตน  ก าเหนิดผล
19 เด็กชายสุรศักด์ิ  สังข์ทอง
20 เด็กชายอธิลักษณ์ ธนาวานิช
21 เด็กชายอมรเทพ  หมะเด็น
22 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร จ าเริญนุสิต
23 เด็กหญิงกัญณฐา อินทเจริญ
24 เด็กหญิงกิตติวรา เภามี
25 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่ล่ิว
26 เด็กหญิงชลการณ์  สุวรรณรัตน์
27 เด็กหญิงซันย่า พุทธกูล
28 เด็กหญิงกัลยาณี โมสิกรัตน์
29 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีพุฒสุข
30 เด็กหญิงณัฐพร สายอ๋อง
31 เด็กหญิงนิชดา  เรืองค า
32 เด็กหญิงประภาวดี  ทองประทีป
33 เด็กหญิงปริณดา  แก้วภักดี
34 เด็กหญิงพรชนก  ทองสีอ่อน
35 เด็กหญิงพัณณิตา ฝ้ายงาม
36 เด็กหญิงรุจจิรา ประสิทธ์ินุ้ย
37 เด็กหญิงสาธิตา พันธ์ุคง
38 เด็กหญิงสุภัสรา  พัฒนประดิษฐ์
39 เด็กหญิงอริสา สองประสม
40 เด็กหญิงอิงอร  แก้วอุบล

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวรุ้งศิริ  ไพโรจน์  / นางสาวสกาวเนตร  เทพสง              (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8   ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน



1 เด็กชายจิรพัฒน์  เข็มสุวรรณ์
2 เด็กชายชนะคม คงปราบ
3 เด็กชายญาณเทพ จันทสุวรรณ
4 เด็กชายณัฐวรรธน์ มาลากููล
5 เด็กชายเตวิดเส้งนนท์
6 เด็กชายธนวินท์  ทองนุ้ย
7 เด็กชายพงศกร  บุญน่ิม
8 เด็กชายพีรภาส จันทสโร
9 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์คง
10 เด็กชายภูมินทร์  คงฆะ
11 เด็กชายภูรินทร์ ชุมพล
12 เด็กชายเลิศชาย จันทร์ธร
13 เด็กชายวราพล คงช่วย
14 เด็กชายวริศรินทร์ เก้ือหนุน
15 เด็กชายสรวิชษ์  ชูมัง
16 เด็กชายสันทัสสน์  เข่ือนสุวรรณ
17 เด็กชายสิปปภาส  รสิตานนท์
18 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ทองนิมิตร
19 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  มากจงดี
20 เด็กหญิงกชพร แก้วใหม่
21 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดูดวง
22 เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนแก้ว
23 เด็กหญิงชญานิศ  มัชฌิมาภิโร
24 เด็กหญิงฐิติมา  ค ามณีย์
25 เด็กหญิงณัฐชยา นพภาพันธ์
26 เด็กหญิงธัญสุดา อินทรัตน์
27 เด็กหญิงธารากานต์ หาญกล้า
28 เด็กหญิงนุชนาถ ศรีสวัสด์ิ
29 เด็กหญิงประกายวรรณ ค ามณีย์
30 เด็กหญิงพิมพ์วิภา แก้วหัสบง
31 เด็กหญิงภรภัทร  นิลโมทย์
32 เด็กหญิงมณีดาว หีมเห็ม
33 เด็กหญิงรวีนิภา  นวลจันทร์
34 เด็กหญิงลลนา  โส๊ปโต๊ะหมัด
35 เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยกูล
36 เด็กหญิงวรฤณภัส  รุ่งอ าไพ
37 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์ แก้วเจริญ
38 เด็กหญิงสุพนิตา แก้วมงคล
39 เด็กหญิงอภิษฎา  ตุลาฑล
40 เด็กหญิงอุมาภรณ์  แซ่หลี

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นายจรัส  ป่ินทอง / นางสาวญาติกา  เอกวัฒนพันธ์                        (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9   ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน



1 เด็กชายจีระทัศน์ ภักดี
2 เด็กชายชัชชน ราษฎร์มณี
3 เด็กชายชัชวาล จันสุริย์
4 เด็กชายญาณพัฒน์ สุวรรณโณ
5 เด็กชายณัฐกานต์  ย้ิมพลาย
6 เด็กชายณัฐวัศ  สันติประภา
7 เด็กชายแทนคุณ  ศรีมณี
8 เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์
9 เด็กชายบารมี แซ่อ๋อง
10 เด็กชายพัชรวุฒิ  พวนชัย
11 เด็กชายภานุวัฒน์  สมจิตร
12 เด็กชายภูดิส  ต่วนสกุล
13 เด็กชายรัชชานนท์ ยอดอินทร์
14 เด็กชายรุ่งตะวัน เรืองทองเมือง
15 เด็กชายวทัญญู ริยาพันธ์
16 เด็กชายศิวัช  บุญรัตน์
17 เด็กชายสิรดนัย นนทะพุทธ
18 เด็กชายอลงกรณ์ แก้วหลี
19 เด็กชายอัมมาล  อนันตปติพงศ์
20 เด็กหญิงกมลชนก แก้วผอม
21 เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทร์วิชโน
22 เด็กหญิงขวัญฤดี  เส้งบอก
23 เด็กหญิงจารีญา หลีแจ้
24 เด็กหญิงณิชานาถ  จันทนา
25 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทสระ
26 เด็กหญิงปริตตา ผลนาค
27 เด็กหญิงภาสินี  กุ้งเนตร
28 เด็กหญิงมุฐิตา  นุ้ยแนบ
29 เด็กหญิงวรนุช  หลงอาหลี
30 เด็กหญิงวรัญญา  โสมะพันธ์
31 เด็กหญิงวัลนภัส  ไชโยแสง
32 เด็กหญิงเวย์รุริญา แดงบุญ
33 เด็กหญิงศศิพักต์ สุวรรณทวี
34 เด็กหญิงศิรภัสสร  อินทวงค์
35 เด็กหญิงสาลินี สุวรรณรัตน์
36 เด็กหญิงสุชาดา  ทองมี
37 เด็กหญิงสุพรรษา สงวนงาม
38 เด็กหญิงสุภัสส วิจิตรเวชการ
39 เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณข า
40 เด็กหญิงอรกฤช  สุขนาย

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางอรสา  สุขสกุล                                                         (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10   ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน



1 เด็กชายกฤตฐา  ต้ังสกุล
2 เด็กชายจักรภพ บัวก่ิง
3 เด็กชายไชยวัฒน์ ภักดี
4 เด็กชายฐานพัฒน์  กล้าแข็ง
5 เด็กชายณฐกร  จารณะ
6 เด็กชายณปาย  ดวงใหญ่
7 เด็กชายณัฎฐศรัญย์ วรรณโร
8 เด็กชายดนุพล รสิตานนท์
9 เด็กชายทีฆทัศน์ เศียรอุ่น
10 เด็กชายธวัฒณ์ชัย  แท่นมณี
11 เด็กชายปรเมศว์  ปานถนอม
12 เด็กชายพีรณัฐ แก้วด า
13 เด็กชายภัสกร มุสิเกตุ
14 เด็กชายเมธิชัย นกจันทร์
15 เด็กชายรฐนนท์ ถุราตะโก
16 เด็กชายศรชัย  สุวรรโณ
17 เด็กชายศุภกร  นวลจรัส
18 เด็กชายสิรภพ ชูเลิศ
19 เด็กชายอมรเทพ หนูเหมือน
20 เด็กหญิงกชพร ชูสังข์
21 เด็กหญิงกนกเนตร ช่วยช่ืน
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขือนหยู
23 เด็กหญิงครองขวัญ จรรยาดี
24 เด็กหญิงชญานุช  หนูเงิน
25 เด็กหญิงณปกรณ์  เหล็มปาน
26 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ค านวนดี
27 เด็กหญิงณิชารี แคล้วอาวุธ
28 เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์หนู
29 เด็กหญิงธัญพิชชา ชูศรีขาว
30 เด็กหญิงนพมาศ  ชุมละออง
31 เด็กหญิงนภัส จันทอง
32 เด็กหญิงนิรมล ศรีแก้ว
33 เด็กหญิงปิยะมาศ ก าจัด
34 เด็กหญิงพรรณิภา  ดวงสุวรรณ
35 เด็กหญิงพลอยณิชา ปัสสา
36 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จิตภักดี
37 เด็กหญิงวรินร าไพ เพ็ญวรรณ
38 เด็กหญิงสาวิกา วิวัฒนชนะ
39 เด็กหญิงฬุริยา  เพ็งจุล
40 เด็กหญิงอริศรา มนุพันธ์

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวรัตนา  ไพโรจน์ภักด์ิ / นางจิรฐา  เทพรัตน์                (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/11   ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน



1 เด็กชายกณิศ ศิรินอง
2 เด็กชายเกศฎา เดชชนินทร์
3 เด็กชายไกรนาฎ  เมืองศรี
4 เด็กชายจิรวัฒน์ ปิยพันธ์
5 เด็กชายชโยดม  พานิช
6 เด็กชายชัชพงษ์  จอมเพาะ
7 เด็กชายฐิติพงศ์  โชติ
8 เด็กชายเตวิทย์ เรืองสุข
9 เด็กชายธิติวุฒิ  บุญแอ
10 เด็กชายนนทชัย เหมรัตน์
11 เด็กชายปรเมษฐ์ เพ็ชรัตน์
12 เด็กชายปรเศรษฐ์ ขันทกะพันธ์
13 เด็กชายปรัญชัย  ไข่คง
14 เด็กชายพัฒนพงศ์  ชอบกิจ
20 เด็กชายพัฒพงศ์ แก้วเพชร
15 เด็กชายวัศพล  บุญรัตนัง
16 เด็กชายศฤคาร ทัศศรี
17 เด็กชายสัภวุฒิ สุภาวะไตร
18 เด็กชายสิทธินนท์ สมศักด์ิ
19 เด็กชายอนุพนธ์  หมายเท่ียงตรง
21 เด็กหญิงก่ิงกาญจน์  สมภักด์ิ
22 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุขทร
23 เด็กหญิงจิรัชติกาล  แมงทับ
24 เด็กหญิงจิลลาภัทร พงศ์ธในศวรรย์
25 เด็กหญิงซารีน่า จันทระ
26 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูมณี
27 เด็กหญิงนัฐชา แจ่มแจ้ง
28 เด็กหญิงนันทิพร สายสหัส
29 เด็กหญิงนันธิชา หีมสน
30 เด็กหญิงปัญญาพร โกศัยสุวรรณ์
31 เด็กหญิงเปรมยุดา สุขยอด
32 เด็กหญิงพนิตตา  แก้วน้ ารอบ
33 เด็กหญิงภัคจิรา  ล่องชุม
34 เด็กหญิงมิยาวดี จันทโฆษ
35 เด็กหญิงเมธิพร เวชประสิทธ์ิ
36 เด็กหญิงรินรดา  คงแก้ว
37 เด็กหญิงวนัสนันท์ ด าดี
38 เด็กหญิงศิรภัสสร ก้ิมเส้ง
39 เด็กหญิงอรลิตา นวนจันทร์
40 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์สุวรรณ

1 เด็กชายกชกร  ห่อทอง
2 เด็กชายเกียรตินภัทร อร่าม

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางเพ็ญภิลักษณ์  รักษนาเวศ              (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/12   ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน



3 เด็กชายธาวิน  ช่วยบุญส่ง
4 เด็กชายวรพล ชะนะชัย
5 เด็กชายสิทธิชัย สุบินรัตน์
6 เด็กชายสิรธีร์ มาลา
7 เด็กชายสุรพัศ ต าภู
8 เด็กหญิงกชกร ทองเอียด
9 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เข่ือนสุวรรณ
10 เด็กหญิงเขมจิรา ฉายพะวงศ์
11 เด็กหญิงเขมสรณ์ ขุนประดิษฐ์
12 เด็กหญิงจิดาภา ระมณี
13 เด็กหญิงชลิตา  ไสยะ
14 เด็กหญิงฑิฆัมพร ชูท้ิง
15 เด็กหญิงณฐิกา  ยอดยา
16 เด็กหญิงณิชาภัทร ช่วยนุกูล
17 เด็กหญิงดลธร  อนันตพงศ์
18 เด็กหญิงดุษฎี   นวลจันทร์
19 เด็กหญิงตรีชฎา ชาตรี
20 เด็กหญิงทิพย์มณี พันธ์คง
21 เด็กหญิงธัญญกาญน์  ตรีไว
22 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญรัตนัง
23 เด็กหญิงธารวรินทร์  สุขสุวรรณ
24 เด็กหญิงเนตนภา นิลพงค์
25 เด็กหญิงบงกช ทองเอียด
26 เด็กหญิงปณิตา องอาจ
27 เด็กหญิงปภาวรินท์ สะหม๊ะ
28 เด็กหญิงปวรวรรณ จอมนุ้ย
29 เด็กหญิงปาลิตา มหาพรหม
30 เด็กหญิงพัชรกันต์  นิตย์จรัล
31 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พูลสวัสด์ิ
32 เด็กหญิงมุกสุธัญญา  คล้ายสถิตย์
33 เด็กหญิงรวิภา ขวัญไฝ
34 เด็กหญิงวรกานต์ คงทน
35 เด็กหญิงวริศรา  ชาญณรงค์
36 เด็กหญิงสิรินญา บูหมิ
37 เด็กหญิงอภิสรา สุขเจริญ
38 เด็กหญิงอรปรียา บังหมัด
39 เด็กหญิงอริสา ทองจืด
40 เด็กหญิงอลิตา ศักด์ิณรงค์

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางปราณิสา  สวัสดี  /นางกรรณิการ์  หัสรังษี           (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ
    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/13  (ห้องเรียนโครงการพิเศษ)   ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน



1 เด็กชายจิรภัทร เล่ียมสุวรรณ
2 เด็กชายณฐนนท์  ชนะถาวร
3 เด็กชายธนพล แก้วประกอบ
4 เด็กชายธาริต  เขียวจันทร์
5 เด็กชายธีรภัทร มากเอียด
6 เด็กชายปณชัย จรรยาดี
7 เด็กญิงฑริตา วิศาลขจร
8 เด็กหญิงจิลลาภัทร พงศ์ธไนศวรรย์

9 เด็กหญิงชนกานต์ แก้วศรี
10 เด็กหญิงณภาพัน  ไชยสาลี
11 เด็กหญิงณัชชาอร ไชยวรรณ
12 เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วเพ็ง
13 เด็กหญิงทยิดา ชอบท ากิจ
14 เด็กหญิงนันทฉัตร ชอบงาม
15 เด็กหญิงบุษมาดา ศรีสงคราม
16 เด็กหญิงปณาลี ปานด้วง
17 เด็กหญิงปวริศา  สีมัสมิง
18 เด็กหญิงปัณฑิตา หัวเมืองแก้ว
19 เด็กหญิงป่ินนภา ศิริพันธ์ุ
20 เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตตปาโล
21 เด็กหญิงเปมิกา นิยมเดชา
22 เด็กหญิงพอเพียง บุญคอย
23 เด็กหญิงภัทรวดี ถ่ายเนียม
24 เด็กหญิงสาริสา ชุมใหม่
25 เด็กหญิงสุขวิมล กาเล่ียง
26 เด็กหญิงสุดาภัทร กวางทอง
27 เด็กหญิงสุปรียา ทัศศรี
28 เด็กหญิงสุพิชญา กล่ินหอม

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวอรณิชา  วิริยกิจโกศล / ...........................................         (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)


