
 
 
 
 
  
 

 ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4                 

ประจำปีการศึกษา 2566 
....................................................... 

  

  ตามที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 นั้น 
   บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมาพร้อมกัน  ในวันอาทิตย์ 
ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. (เพ่ือรับฟังคำชี้แจงการสอบ) ณ ลานอเนกประสงค์  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  หากนักเรียนไม่มาตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

  (นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อปฏิบัติการเตรียมตัวเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2566  

สอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ ที่  26  มีนาคม 2566 

เอกสารการเข้าสอบ 
 

   -    บัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า     
ห้องสอบ 
  

  อุปกรณ์การเข้าสอบ 
 

  1.  ปากกาสีน้ำเงิน หรือปากกาสีดำ 
  2.  ดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป 
  3.  กบเหลาดินสอ ยางลบ 
 

  ระเบียบการเข้าสอบ 
 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม                              
(ไม่อนุญาตให้สวมชุดพละ/เสื้อยืด/รองเท้าแตะเข้าห้องสอบ) 

   2.  ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ 
     3.  ผู้เข้าสอบควรตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ 
    4.  ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.45 น. (เพ่ือรับฟังคำชี้แจงการสอบ เวลา 07.45 น. 

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ) 
   5.  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบ 
   6.  ไม่อนุญาตให้นำเอกสารแบบเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสาร และนาฬิการะบบ 
  อิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าสัมภาระทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
   7.  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกรายวิชา หลังจากเริ่มทำแบบทดสอบไปแล้ว  30 นาที  
  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานดำเนินการสอบ 
  8.  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลาครึ่งหนึ่งของการสอบวิชานั้น นับจากเริ่มทำข้อสอบ 
   9.  หากพบว่านักเรียนคนใดทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ หรือเจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ 
  เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคำตอบข้อสอบ นักเรียนที่ทุจริตต้องยุติการสอบทันทีและถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ 
   10. ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำแบบทดสอบ กระดาษทด และกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ 
   11. ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด 
 

หมายเหตุ  :  ไม่ควรนำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ                       
และหากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสอบคดัเลอืกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2566 

สอบคัดเลือก : วันอาทติย์ ที่  26  มีนาคม  2566 

 

เวลา วิชาที่สอบ 

08.30-10.30 น. 120 นาท ี
คณิตศาสตร ์
ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

10.30-12.00 น. 90 นาที 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สังคมศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   ปีการศึกษา 2566 

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 2201  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน แผนการเรียน 

1 10001 นายก้องภพ ทองมี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 

2 10002 เด็กชายพีรทัช ชูช่วย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
3 10003 เด็กชายอัฟฟาน อีมหมัน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
4 10004 นางสาวทิพย์วรรณ สังข์น้อย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
5 10005 เด็กหญงิมัทนพร สมสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
6 10006 นางสาวยสวดี มุสิกะสังข์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
7 10007 นางสาววรัญญา หีมหมัน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
8 10008 เด็กหญิงศุภวรรณ ยิ่งเภตรา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
9 10009 นางสาวอธิกานต์ อินยาโน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
10 10010 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เกตุสุริยงค์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
11 10011 เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเขียว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
12 10012 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสียงอ่อน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
13 10013 เด็กหญิงรวิวรรณ บัวพันธ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
14 10014 เด็กหญิงอรุณทิพย์ ช่วยนวล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
15 10015 นางสาวสายลดา บัวใหญ่ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
16 10016 เด็กชายฉลอง ชูมาก นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
17 10017 นางสาวอภิชญาน์ สะรุโณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
18 10018 เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมยา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
19 10019 นางสาวธัญวรัตน์ เพชรนุ่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
20 10020 นางสาวศิรัญญา เส้งเล่ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
21 10021 นางสาวเอมิกา หนูประดับ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
22 10022 นางสาวณัฐนันท์ หนูคูขุด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
23 10023 นางสาวเบญญาภา วัลประเวศ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
24 10024 นางสาวเทพธิดา ขวัญคง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
25 10025 นางสาวมีนณตา รอดรวยรื่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
26 10026 เด็กชายศุภกิจ จันทร์เพ็ญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
27 10027 นายอดิรุจ บัวงาม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
28 10028 นางสาวพรประภา บัณฑิตย์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
29 10029 เด็กหญิงกุลรัตน์ อมรยุ้ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
30 10030 เด็กหญิงธนัชชา พร้อมมูล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 

 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   ปีการศึกษา 2566 

                                                  ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 2202  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน แผนการเรียน 

1 10031 นางสาวปาณัทดา เหมือนทองมาก นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
2 10032 นางสาวภัณฑิรา จิตภักดี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
3 10033 นางสาวภัณฑิราภรณ์ ปลอดแก่นทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
4 10034 เด็กหญิงสุชาวดี พงศ์ทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
5 10035 นายปุญญพัฒน์ สุวรรณรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
6 10036 นายปวริศ วรรณพงศ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
7 10037 นางสาวชมพูนุท สังขพันธ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
8 10038 เด็กหญิงณัฎฐณิชา กิจคลอน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
9 10039 เด็กหญิงพิชามญช์ นกน้อย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – สุขภาพ 
10 10040 นางสาวปิยดา นุ่มนวล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - สุขภาพ 
11 20001 นางสาวญาณิศา จันทรังษี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ  

12 20002 เด็กชายปัณณชัย พุทธสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
13 20003 นางสาวปนัดดา หนูมี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
14 20004 นางสาววรินธร สุมณฑา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
15 20005 เด็กหญิงสิรินทรา หมาดง๊ะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
16 20006 เด็กชายจิรวัฒน์ เส้งแดง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
17 20007 เด็กชายณัฐศิลป์ เศียรสุกรี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
18 20008 เด็กหญิงเขมมิสรา บ่อรุณรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
19 20009 เด็กหญิงธัญพิชชา ขวดแก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
20 20010 เด็กชายภัคพล จันทร์ปาน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
21 20011 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลรรพรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
22 20012 เด็กชายธนกฤต ฤทธิเดช นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
23 20013 เด็กชายภูเบศร ชูมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
24 20014 นายภูรินท์ สายชนะพันธุ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
25 20015 นายศรานันท์ บัวงาม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
26 20016 นางสาวอิงทิรา แสงประทีป นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
27 20017 นายฆฤน หนูทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
28 20018 เด็กชายวงศกร หีมโต๊ะดีน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
29 20019 เด็กหญิงชนัญชิตา หนูทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
30 20020 นางสาวโศภิตา หมวดดิษฐ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
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                                                    ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 2203  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน แผนการเรียน 

1 20021 นางสาวภัทรวดี ประถม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
2 20022 นางสาวมิชชานันท์ สุขสำราญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
3 20023 เด็กชายอรรถนนท์ ทองกอบ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
4 20024 นายณัฐวัฒน์ ทองเอียด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
5 20025 นายศุภกฤต สุวรรณรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
6 20026 นางสาววรุณี พันธทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
7 20027 นายทรงยศ ณ พัทลุง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
8 20028 เด็กหญิงกรรณิกา แก้วกาธร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
9 20029 เด็กชายภูมิพัฒน์ ย่องลั่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
10 20030 นายณภัทร อัตถะพันธุ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
11 20031 เด็กหญิงทัตพิชา เมืองสุด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
12 20032 เด็กหญิงปนัสยา ดำโชติ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
13 20033 นางสาวภัทรพร ยินดีประเสริฐสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - ตำรวจ 
14 20034 นายอานันท์ เอ่ียมสอาด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ  

15 20035 นายภาณุพงศ์ อภัยภักดี หาดใหญ่วิทยาลัย 2 วิทย์ - ตำรวจ  

16 20036 นายอนันต์สิทธิ์ ขาวบาง สงขลาวิทยาคม วิทย์ - ตำรวจ  

17 20037 นางสาววิศัลย์ศยา คชกูล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ  

18 20038 นายอนุวรรัตน์ กำเนิดกลับ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ  

19 20039 นางสาวอาวาตีฟ ยะดี ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ วิทย์ - ตำรวจ  

20 20040 นางสาววรัทยา หละหมัน ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ วิทย์ - ตำรวจ  

21 20041 นางสาวปรางรัตน์ คงสุวรรณ วรนารีเฉลิม วิทย์ - ตำรวจ  

22 30001 นายผดุงศักดิ์ นุ้ยเจริญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
23 30002 เด็กชายกรวิชญ์ ประทุมวัลย์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
24 30003 นางสาวกนิษฐปฐม พิทักษธรรม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
25 30004 นายอภิวิชญ์ วิจิตรเวชการ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
26 30005 เด็กหญิงธัญชนก ศรีสุขใส นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
27 30006 นางสาวปัญญวีย์ จอมสุริยะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
28 30007 เด็กหญิงผกาทิพ รอดสวัสดิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
29 30008 เด็กหญิงศุภิศา ทองสุวรรณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
30 30009 เด็กหญิงอัจฉรา ขุนสมาน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
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ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน แผนการเรียน 

1 30010 เด็กชายมะซาฟาวี อีแต นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
2 30011 เด็กชายวิทวุฒิ แสงจันศิริ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
3 30012 นายอัสวิน เอียดเจริญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
4 30013 เด็กหญิงภัคจิรา สีกอเกื้อ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
5 30014 เด็กหญิงอารสต้า หมันจีด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
6 30015 นายทีฆายุทธ ขันคำ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
7 30016 นางสาวขวัญจิรา แสงเทียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
8 30017 เด็กหญิงจินตภัทร บุญชู นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
9 30018 เด็กหญิงกนิษฐา แก้วสีสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
10 30019 เด็กชายกิตตศิักดิ์ ราชเมืองขวาง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
11 30020 เด็กหญิงฐิติกานต์ คงชู นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
12 30021 เด็กหญิงภัทรภา โคมละ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
13 30022 เด็กชายณัฐญพล ชนะโรค นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
14 30023 นางสาวกรสิริวรรณ จันทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
15 30024 นางสาวธนัชพร สุขสันต์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
16 30025 นางสาวอรพิมล พันธนิยะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
17 30026 นายจักรภัทร โพธิโสดา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
18 30027 นางสาวณัฐธิชา เพชรช ี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
19 30028 นางสาวธิดาวรรณ เศียรฤทัย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
20 30029 นางสาวพรรณวษา เศียรฤทัย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
21 30030 นายนัทธพงศ์ มีชัยชนะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
22 30031 นายพงศกร บุญรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
23 30032 เด็กหญิงเบญญาภา ซุ่นเลี่ยง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
24 30033 เด็กหญิงอินธิญา เจียรวรรณ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
25 30034 เด็กหญิงชญาดา สุนทรพฤกษ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
26 30035 นางสาวฮัชซูน่า จอมประดิษฐ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
27 30036 เด็กหญิงนุชนาถ ไชยวรรณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
28 30037 เด็กหญิงกมลชนก ธรรมสโร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ – คณิต 
29 30038 นางสาวณัฎฐ์นรีย์ ชูชีพ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 
30 30039 เด็กหญิงปุญญิศา หนูอิ่ม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา วิทย์ - คณิต 

 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   ปีการศึกษา 2566 

ห้องสอบที่ 5 ห้อง 2205  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน แผนการเรียน 

1 30040 นางสาวปัญธกาญจน์ จันทร์ทองโชติ นิคมสงเคราะห์ วิทย์ - คณิต 
2 30041 นางสาวกัญญณัฐ เรือนวาส สามบ่อวิทยา วิทย์ - คณิต 
3 30042 นายวีรภาพ เจริญศรี สามบ่อวิทยา วิทย์ - คณิต 
4 30043 นายวีรภัทร เจริญศรี สามบ่อวิทยา วิทย์ - คณิต 
5 30044 นางสาวเบญญาภา สาบวช พัฒนศึกษา วิทย์ - คณิต 
6 30045 นางสาวเหมวรรณ หิรัญพันธ์ เสม็ดจวนวิทยาคม วิทย์ - คณิต 
7 30046 นางสาว ณ ขวัญตะวัน ทองชูช่วย คูเต่าวิทยา วิทย์ - คณิต 
8 30047 นางสาวพรประภา บัณฑิตย์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - คณิต 
9 30048 นายพณิช ยอดแก้ว วัดประจ่า วิทย์ - คณิต 
10 30049 นางสาวปิยดา ขุนศรีจันทร์ สทิงพระชนูปถัมภ์ วิทย์ - คณิต 
11 30050 นายกิตติธัช สงเคราะห ์ มหาวชิราวุธ วิทย์ - คณิต 
12 30051 นางสาวพิชญาภา สมหวัง ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ วิทย์ - คณิต 
13 30052 นางสาวจิตรานุช ขุนบุรี วัดเจดีย์งาม วิทย์ - คณิต 
14 30053 นางสาวศุณิษา นันโอ๊ะ จะนะวิทยา วิทย์ - คณิต 
15 30054 นายณัฐกรณ ์คำสง บ้านคูหา วิทย์ - คณิต 

16 30055 นายปัณณภัทร คุณแก้ว ทุ่งสงวิทยา วิทย์ - คณิต 
17 30056 นางสาวแก้วกิตติการณ์ แสงสว่าง ปากพะยูนพิทยาคาร วิทย์ - คณิต 
18 30057 นางสาวอภิชญา สวยงาม สทิงพระวิทยา วิทย์ - คณิต 
19 30058 นายศราวิณ สุวรรณโณ เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย วิทย์ - คณิต 
20 30059 นายภูภัส คงสมปิติกร นาทวีวิทยาคม วิทย์ - คณิต 
21 30060 นางสาวจันทิมา ทรงประดิษฐ์ สงขลาวิทยาคม วิทย์ - คณิต 
22 30061 นายจักรภพ แสงจันทร์  มหาวชิราวุธ วิทย์ - คณิต 
23 30062 นายจิรพงค์ คงแก้วเคลื่อน  การศึกษานอกระบบ วิทย์ - คณิต 
24 30063 นางสาวณัฐิดา กาญจนโชติ เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย วิทย์ - คณิต 
25 30064 นางสาวนิสรีน สันหมุด วัดสถิตย์ชลธาร วิทย์ - คณิต 
26 30065 นายภูมินทร์ จันสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - คณิต 
27 30066 นายอานัส แสนกล้า บ้านแสนสี วิทย์ - คณิต 
28 30067 นางสาวเปมิกา อินทเล นาทวีวิทยาคม วิทย์ - คณิต 
29 30068 นางสาวศศธรณ์ ศรีสม วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วิทย์ - คณิต 
30 30069 นางสาวณฐัณิชา บุญรัตน์ นาทวีวิทยาคม วิทย์ - คณิต 
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ห้องสอบที่ 6 ห้อง 2206  
ลำดับที่ เลขที่

สมัคร 
ชื่อ -สกุล โรงเรียน แผนการเรียน 

1 30070 นายจิรเดช ช่วงรัมย์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วิทย์ - คณิต 
2 30071 นางสาวอนัญพร ธนนิมิตร สทิงพระวิิทยา วิทย์ - คณิต 
3 30072 เด็กชายรฐนนท์ สุระกำแหง ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ วิทย์ - คณิต 
4 30073 เดก็หญิงศศินันท์ ไชยจารีย์ สามัคคีอิสลามวิทยา วิทย์ - คณิต 
5 40001 นายณัฐศักดิ์ แมงทับ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา คณิต-อังกฤษ 

6 40002 นางสาวพัทชรินทร์ ดำสองศร ี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา คณิต-อังกฤษ 
7 40003 นายปฏิภาน จิระพันธ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา คณิต-อังกฤษ 
8 40004 นายสิรวิชญ์ อินทรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา คณิต-อังกฤษ 
9 40005 นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณโณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา คณิต-อังกฤษ 
10 40006 เด็กหญิงกฤตพร เพชรชำนาญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา คณิต-อังกฤษ 
11 40007 นายวงศกร ตีบสุวรรณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา คณิต-อังกฤษ 
12 40008 นายปิยวัฒน์ สิทธิฤกษ์ สมเด็จเจ้าพะโคะ คณิต-อังกฤษ 
13 40009 นายชรวัฒน์ ขลิบเงิน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
14 40010 นายติณณ์ แสงแก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
15 40011 นางสาวปฏิมากรณ ์ศักดิ์เกิด สตรีปากพนัง คณิต-อังกฤษ 
16 40012 เด็กหญิงเนติกาญจน์ ประทุมวลัย ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
17 40013 นางสาวพิมนภา บุญนา เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) คณิต-อังกฤษ 
18 50001 นายธนภัทร มุณีรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 

19 50002 เด็กชายชัชชวิน จิตรบุญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
20 50003 เด็กชายรัตนวิทย์ ชุมอินทร์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
21 50004 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ หนูเซ่ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
22 50005 นายศุภกร สุวรรณรัศมี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
23 50006 เด็กชายสิรภัทร สุวรรณแสง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
24 50007 เด็กชายอนาวิล บิลละโสย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
25 50008 นายวรกันต์ โภชะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
26 50009 นายปองภพ เจริญสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
27 50010 นางสาวรัชนก แก้วแจ่มแจ้ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
28 50011 นายจักรพรรดิ์ แซ่หลี่ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
29 50012 เด็กชายวรวุฒิ แสงจันทร์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
30 50013 นายกิตติ์ดนัย ทองอ่อน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
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1 50014 นายพงศธร พฤกษะศรี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
2 50015 นายสุรชาติ ศรีสุวรรณโณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
3 50016 นางสาววรัญณี แดงชื่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
4 50017 นายสรวิศ นาคจันทร์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
5 50018 นายอานัส เพชรนุ่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
6 50019 นางสาวกุลจิรา ธรรมรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
7 50020 นางสาวผกามาศ ชูทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
8 50021 เด็กหญิงจันฑิมา ทองเทพ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
9 50022 เด็กหญิงสุภาวดี รอดชนะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
10 50023 นายปฏิพัทธิ์ เฆ้ชนะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
11 50024 เด็กชายรุจรวี แสงสว่าง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
12 50025 เด็กหญิงณัฐธิดา มหารงค์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
13 50026 เด็กหญิงนันทิชา สุภาพมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
14 50027 เด็กหญิงภารดี ไชโยแสง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
15 50028 นายภูทเนษ ม่าหมูด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
16 50029 นายภูริวัฒน์ แก้วมูณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
17 50030 นายปัณณธร เรืองวานิช นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
18 50031 นางสาวพลอยไพลิน ศรีทะชะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
19 50032 นางสาววิภาวี สมสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
20 50033 นางสาวนิลยา ชูแก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา ไทย-สังคม 
21 50034 เด็กชายขจรเดช แก้วยศกุล บ้านดอนข้ีเหล็ก ไทย-สังคม 
22 50035 เด็กหญิงกุลนาถ คำนัก บ้านดอนข้ีเหล็ก ไทย-สังคม 
23 50036 นายธันยธรณ์ ขลิบปั้น ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ไทย-สังคม 
24 50037 นายธนวรรธน์ บัวหัน สมเด็จเจ้าพระโคะ ไทย-สังคม 
25 50038 นางสาวธิดารัตน์ จำพรึก สมเด็จเจ้าพระโคะ ไทย-สังคม 
26 50039 เด็กชายคฑาวุธ สิงห์บำรุง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
27 50040 เด็กหญิงอริษา สังข์สุวรรณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
28 50041 นางสาววิรากานต์ ก้อนหมื่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
29 50042 นายวรายุทธ์ จันทชูโต นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
30 50043 เด็กหญงิเปรมยุดา พูลสง ระโนดวิทยา ไทย-สังคม 
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1 50044 นางสาวอิสริยาภรณ์ เสภาปลอด วรนารีเฉลิม  ไทย-สังคม 
2 50045 นายรพีวิชญ์ ยืนหยัดชัย วรนารีเฉลิม  ไทย-สังคม 
3 50046 นายธนาทร ศิริจันทร์ กศน. ต.ม่วงงาม ไทย-สังคม 
4 50047 นางสาวธันย์ชนก ศรีทองใบ มหาวชิราวุธ ไทย-สังคม 
5 50048 นายอนาวิน กสิคุณ ชุมชนบ้านศาลาด่าน ไทย-สังคม 
6 50049 นางสาวอันนา ปานแก้ว แจ้งวิทยา ไทย-สังคม 
7 50050 นายสุวพล สิกขาพันธ์ วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
8 50051 นางสาวกชกร แก้วเอียด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
9 50052 นางสาวเพชรณิชา รัตนา ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ ไทย-สังคม 
10 50053 เด็กหญิงวรัญญา สุริยวงศ์ ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ ไทย-สังคม 
11 50054 นางสาวสุภาวดี กาญจนพันธุ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
12 50055 นางสาวสุรัสวดี สุขสว่าง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
13 50056 นางสาวกัญญาณัฐ หวังสวัสดิ์ เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ไทย-สังคม 
14 50057 นางสาวดารินทร์ สังข์แก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
15 50058 นางสาวอังคณา คังคะมะโน เขาชัยสน ไทย-สังคม 
16 50059 นางสาวปลายฟ้า ทองเพ็ง วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
17 50060 นางสาวภัทรพร อิสะโร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
18 50061 นายรวิพล จันทรักษ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
19 50062 นางสาวปิยภรณ์ หมะประสิทธ์ิ ระโนด ไทย-สังคม 
20 50063 เดก็หญิงธีรธิดา มณี หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ไทย-สังคม 
21 60001 นางสาวกรองกาญจน์ เพชรนวล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา อังกฤษ-จีน 

22 60002 นางสาวพนิดาพร หนูงาม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา อังกฤษ-จีน 
23 60003 นางสาวสลิลทิพย์ พุฒสีแก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา อังกฤษ-จีน 
24 60004 นางสาวชุติกานต์ เรืองมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา อังกฤษ-จีน 
25 60005 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยภักดี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา อังกฤษ-จีน 
26 60006 นางสาวกัญญาภัค ชาติประสิทธ์ิ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา อังกฤษ-จีน 
27 60007 เด็กหญิงวรณัน ทองเพชร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตา อังกฤษ-จีน 
28 60008 นางสาวกชพรรณ ขวัญพเิชษฐ์สกลุ เชียรใหญ่ อังกฤษ-จีน 
29 60009 เด็กหญิงเพชรณัฏฐา นิลประยูร ระโนด อังกฤษ-จีน 
30 60010 นางสาวพิมพิศา ขวัญซ้าย สทิงพระวิทยา อังกฤษ-จีน 
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ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน แผนการเรียน 

1 60011 นางสาวปภานิน สุทธิการ เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) อังกฤษ-จีน 
2 60012 นางสาวศลิษา ชูแว่น เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) อังกฤษ-จีน 
3 60013 นางสาวกนกวรรณ ไชยเทพ กศน.สงขลา อังกฤษ-จีน 
4 60014 นางสาวฟากฟ้า เม่งช่วย เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อังกฤษ-จีน 
5 60015 นายธีรเมธ ตู้เฮี่ยน ทับช้างวิทยาคม อังกฤษ-จีน 
6 60016 นายธีรวัฒน์ เพชรแต่ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ อังกฤษ-จีน 
7 70001 นางสาวออมสิน ปิยะเขตร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
8 70002 เด็กชายธราเทพ ชุมทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
9 70003 เด็กชายอดิเทพ สมนึก นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
10 70004 นายปภังกร วงวร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
11 70005 เด็กหญิงธารทิพ ตันติวัฒนา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
12 70006 เด็กหญิงเนติกาญจน์ ประทุมวลัย ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
13 70007 นางสาวบุญสิตา บุญเจริญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
14 70008 นางสาวทิวาพร ผอมขำ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
15 70009 เด็กหญิงสลิลทิพย์ รัตนพันธุ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
16 70010 นายศรายุทธ แก้วประสิทธิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
17 70011 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
18 70012 เด็กหญิงนัฐทินา ป้อมยุคล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
19 70013 นางสาวฐิติมน ศาลาคง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โควตาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
20 70014 นางสาวฉัตรชนก เต็กสุวรรณ เบตงวีระราษฎร์ประสาน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 
21 70015 นายพีรพัฒน์ ล้วนสุวรรณ สมเด็จเจ้าพระโคะ อังกฤษ-ญี่ปุ่น 
22 70016 เด็กชายวีรพงษ์ คงกลับ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ อังกฤษ-ญี่ปุ่น 
23 70017 นายพีรดนย์ ชำนาญเวช นวมินทราชูทิศ ทักษิณ อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


