
 
 

 ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เร่ือง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 
....................................................... 

  

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นที่เสร็จสิ้น และขอประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รายชื่อดังแนบท้ายประกาศ และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 

1. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ใต้อาคารศิระกราน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น.  
   โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงเพ่ือยืนยันตัวตน 

          2. สอบวัดความรู้   วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
          3. มอบตัว วันที่ 2 เมษายน  2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
           
           (หลังจากประกาศผล นักเรียนที่สอบได้ต้องดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันเวลาที่กำหนด  
หากดำเนินการตามกิจกรรมใดไม่ครบถือว่า สละสิทธิ์)  

            ประกาศ  ณ  วันที่  3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
 

                                       (นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 23827 นายผดุงศักดิ์   นุ้ยเจริญ  
2 24257 เด็กชายกรวิชญ์   ประทุมวัลย์  
3 24267 นางสาวกนิษฐปฐม   พิทักษธรรม  
4 24301 นายอภิวิชญ์   วิจิตรเวชการ  
5 24305 เด็กหญิงธัญชนก   ศรีสุขใส  
6 24307 นางสาวปัญญวีย์   จอมสุริยะ  
7 24308 เด็กหญิงผกาทิพ   รอดสวัสดิ์  
8 24313 เด็กหญิงศุภิศา   ทองสุวรรณ  
9 24315 เด็กหญิงอัจฉรา   ขุนสมาน  
10 24326 เด็กชายมะซาฟาวี   อีแต  
11 24329 เด็กชายวิทวุฒิ   แสงจันศิริ  
12 24332 นายอัสวิน   เอียดเจริญ  
13 24339 เด็กหญิงภัคจิรา   สีกอเกื้อ  
14 24345 เด็กหญิงอารสต้า   หมันจีด  
15 24350 นายทีฆายุทธ   ขันคำ  
16 24365 นางสาวขวัญจิรา   แสงเทียน  
17 24366 เด็กหญิงจินตภัทร   บุญชู  
18 24372 เด็กหญิงกนิษฐา   แก้วสีสุข  
19 24375 เด็กชายกิตติศักดิ์   ราชเมืองขวาง  
20 24395 เด็กหญิงฐิติกานต์   คงชู  
21 24399 เด็กหญิงภัทรภา   โคมละ  
22 24406 นายวงศกร   ตีบสุวรรณ  
23 24421 นางสาวกรสิริวรรณ   จันทอง  
24 24453 นางสาวธนัชพร   สุขสันต ์  
25 24464 นางสาวอรพิมล   พันธนิยะ  
26 24466 นายจักรภัทร   โพธิโสดา  
27 24486 นางสาวณัฐธิชา   เพชรช ี  
28 24515 นางสาวธิดาวรรณ   เศียรฤทัย  
29 24518 นางสาวพรรณวษา   เศียรฤทัย  
30 24532 นายนัทธพงศ ์  มีชัยชนะ  

 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
31 24534 นายพงศกร   บุญรัตน์  
32 24544 เด็กหญิงเบญญาภา   ซุ่นเลี่ยง  
33 24554 เด็กหญิงอินธิญา   เจียรวรรณ์  
34 24572 เด็กหญิงชญาดา   สุนทรพฤกษ์  
35 24585 นางสาวฮัชซูน่า   จอมประดิษฐ์  
36 24632 เด็กหญิงนุชนาถ   ไชยวรรณ  
37 24646 เด็กหญิงกมลชนก   ธรรมสโร  
38 24651 นางสาวณัฎฐ์นรีย์   ชชูีพ  
39 24656 เด็กหญิงปุญญิศา   หนูอิ่ม  
40 25273 เด็กชายณัฐญพล   ชนะโรค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 24258 นายก้องภพ   ทองมี  
2 24263 เด็กชายพีรทัช   ชูช่วย  
3 24266 เด็กชายอัฟฟาน   อีมหมัน  
4 24271 นางสาวทิพย์วรรณ   สังข์น้อย  
5 24276 เด็กหญิงมัทนพร   สมสุข  
6 24277 นางสาวยสวดี   มุสิกะสังข์  
7 24278 นางสาววรัญญา   หีมหมัน  
8 24280 เด็กหญิงศุภวรรณ   ยิ่งเภตรา  
9 24284 นางสาวอธิกานต์   อินยาโน  
10 24334 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   เกตุสุริยงค์  
11 24337 เด็กหญิงธิดารัตน์   แก้วเขียว  
12 24364 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เสียงอ่อน  
13 24370 เด็กหญิงรวิวรรณ   บัวพันธ์  
14 24374 เด็กหญิงอรุณทิพย์   ช่วยนวล  
15 24403 นางสาวสายลดา   บัวใหญ่  
16 24436 เด็กชายฉลอง   ชูมาก  
17 24462 นางสาวอภิชญาน์   สะรุโณ  
18 24487 เด็กหญิงนันท์นภัส   พรหมยา  
19 24514 นางสาวธัญวรัตน์   เพชรนุ่น  
20 24521 นางสาวศิรัญญา   เส้งเล่ง  
21 24524 นางสาวเอมิกา   หนูประดับ  
22 24541 นางสาวณัฐนันท์   หนูคูขุด  
23 24545 นางสาวเบญญาภา   วัลประเวศ  
24 24606 นางสาวเทพธิดา   ขวัญคง  
25 24609 นางสาวมีนณตา   รอดรวยรื่น  
26 24623 เด็กชายศุภกิจ   จันทร์เพ็ญ  
27 24624 นายอดิรุจ   บัวงาม  
28 24625 นางสาวกิราภา   จันทร์ประดิษฐ์  
29 24626 เด็กหญิงกุลรัตน์   อมรยุ้ง  
30 24630 เด็กหญิงธนัชชา   พร้อมมูล  

 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
31 24634 นางสาวปาณัทดา   เหมือนทองมาก  
32 24638 นางสาวภัณฑิรา   จิตภักด ี  
33 24639 นางสาวภัณฑิราภรณ์   ปลอดแก่นทอง  
34 24643 เด็กหญิงสุชาวดี   พงศ์ทอง  
35 24644 นายปุญญพัฒน์   สุวรรณรัตน์  
36 24645 นายปวริศ   วรรณพงศ์  
37 24649 นางสาวชมพูนุท   สังขพันธ์  
38 24650 เด็กหญิงณัฎฐณิชา   กิจคลอน  
39 24657 เด็กหญิงพิชามญช์   นกน้อย  
40 25855 นางสาวปิยดา   นุ่มนวล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ตำรวจ, ทหาร) 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 23840 นางสาวญาณิศา   จันทรังษี  
2 24261 นายนิพิฐพนธ์   ชัดเจน  
3 24262 เด็กชายปัณณชัย   พุทธสุข  
4 24272 นางสาวปนัดดา   หนูมี  
5 24279 นางสาววรินธร   สุมณฑา  
6 24314 เด็กหญิงสิรินทรา   หมาดง๊ะ  
7 24320 เด็กชายจิรวัฒน์   เส้งแดง  
8 24322 เด็กชายณัฐศิลป์   เศียรสุกรี  
9 24333 เด็กหญิงเขมมิสรา   บ่อรุณรัตน์  
10 24336 เด็กหญิงธัญพิชชา   ขวดแก้ว  
11 24354 เด็กชายภัคพล   จันทร์ปาน  
12 24369 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ลรรพรัตน์  
13 24376 เด็กชายธนกฤต   ฤทธิเดช  
14 24383 เด็กชายภูเบศร   ชูมณี  
15 24384 นายภูรินท์   สายชนะพันธุ์  
16 24387 นายศรานันท์   บัวงาม  
17 24404 นางสาวอิงทิรา   แสงประทีป  
18 24405 นายฆฤน   หนูทอง  
19 24416 เด็กชายวงศกร   หีมโต๊ะดีน  
20 24422 เด็กหญิงชนัญชิตา   หนูทอง  
21 24433 นางสาวโศภิตา   หมวดดิษฐ์  
22 24458 นางสาวภัทรวดี   ประถม  
23 24459 นางสาวมิชชานันท์   สุขสำราญ  
24 24478 เด็กชายอรรถนนท์   ทองกอบ  
25 24496 นายณัฐวัฒน์   ทองเอียด  
26 24506 นายศุภกฤต   สุวรรณรัตน์  
27 24520 นางสาววรุณี   พันธทอง  
28 24529 นายทรงยศ   ณ พัทลุง  
29 24571 เด็กหญิงกรรณิกา   แก้วกาธร  
30 24596 เด็กชายภูมิพัฒน์   ย่องลั่น  

 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ตำรวจ, ทหาร) 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
31 24617 นายณภัทร   อัตถะพันธุ์  
32 24629 เด็กหญิงทัตพิชา   เมืองสุด  
33 24633 เด็กหญิงปนัสยา   ดำโชติ  
34 24635 นางสาวพรประภา   บัณฑิตย์  
35 25829 นางสาวภัทรพร    ยินดีประเสริฐสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 24288 นายณัฐศักดิ์   แมงทับ  
2 24309 นางสาวพัทชรินทร์   ดำสองศรี  
3 24324 นายปฏิภาน   จิระพันธ์  
4 24567 นายสิรวิชญ์   อินทรัตน์  
5 24607 นางสาวพัชราภรณ์   สุวรรณโณ  
6 24647 เด็กหญิงกฤตพร   เพชรชำนาญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน ภาษาไทย - สังคมศึกษา 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 23750 นายธนภัทร   มุณีรัตน์  
2 24260 เด็กชายธนัญชัย    คงใจดี  
3 24265 เด็กชายรัตนวิทย์    ชุมอินทร์  
4 24286 เด็กชายณัฏฐกิตติ์    หนูเซ่ง  
5 24296 นายศุภกร    สุวรรณรัศมี  
6 24297 เด็กชายสิรภัทร    สุวรรณแสง  
7 24300 เด็กชายอนาวิล    บิลละโสย  
8 24327 นายวรกันต์    โภชะ  
9 24381 นายปองภพ    เจริญสุข  
10 24400 นางสาวรัชนก    แก้วแจ่มแจ้ง  
11 24407 นายจักรพรรดิ์    แซ่หลี่  
12 24417 เด็กชายวรวุฒิ    แสงจันทร ์  
13 24435 นายกิตติ์ดนัย    ทองอ่อน  
14 24443 นายพงศธร    พฤกษะศรี  
15 24448 นายสุรชาติ    ศรีสุวรรณโณ  
16 24492 นางสาววรัญณี    แดงชื่น  
17 24507 นายสรวิศ    นาคจันทร์  
18 24509 นายอานัส    เพชรนุ่น  
19 24512 นางสาวกุลจิรา    ธรรมรัตน ์  
20 24517 นางสาวผกามาศ    ชูทอง  
21 24540 เด็กหญิงจันฑิมา    ทองเทพ  
22 24553 เด็กหญิงสุภาวดี    รอดชนะ  
23 24561 นายปฏิพัทธิ์    เฆช้นะ  
24 24565 เด็กชายรุจรวี    แสงสว่าง  
25 24575 เด็กหญิงณัฐธิดา    มหารงค์  
26 24578 เด็กหญิงนันทิชา    สุภาพมณี  
27 24579 เด็กหญิงภารดี    ไชโยแสง  
28 24595 นายภูทเนษ    ม่าหมูด  
29 24597 นายภูริวัฒน์    แก้วมูณี  
30 24620 นายปัณณธร    เรืองวานิช  

 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน ภาษาไทย - สังคมศึกษา 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
31 24637 นางสาวพลอยไพลิน    ศรีทะชะ  
32 24642 นางสาววิภาวี    สมสุข  
33 24655 นางสาวนิลยา    ชูแก้ว  
34 25245 เด็กชายชัชชวิน    จิตรบุญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 24268 นางสาวกรองกาญจน์   เพชรนวล  
2 24273 นางสาวพนิดาพร   หนูงาม  
3 24281 นางสาวสลิลทิพย์   พุฒสีแก้ว  
4 24424 นางสาวชุติกานต์   เรืองมณี  
5 24425 เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ไชยภักดี  
6 24452 นางสาวฐิติมน   ศาลาคง  
7 24483 นางสาวกัญญาภัค   ชาติประสิทธิ์  
8 24551 เด็กหญิงวรณัน   ทองเพชร  
9 24618 นายติณณ ์  แสงแก้ว  

 
 
 
 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ห้องเรียนทัว่ไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 24285 นางสาวออมสิน   ปิยะเขตร  
2 24351 เด็กชายธราเทพ   ชุมทอง  
3 24391 เด็กชายอดิเทพ   สมนึก  
4 24441 นายปภังกร   วงวร  
5 24454 เด็กหญิงธารทิพ   ตันติวัฒนา  
6 24516 เด็กหญิงเนติกาญจน์   ประทุมวัลย์  
7 24543 นางสาวบุญสิตา   บุญเจริญ  
8 24605 นางสาวทิวาพร   ผอมขำ  
9 24613 เด็กหญิงสลิลทิพย์   รัตนพันธุ์  
10 24622 นายศรายุทธ   แก้วประสิทธิ์  
11 24648 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แก้วมณี  
12 24653 เด็กหญิงนัฐทินา   ป้อมยุคล  

 


