
 
 
 
 
  
 

 ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1                 

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

  

  ตามที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 นั้น 
   บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมาพร้อมกัน   
ในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. (เพ่ือรับฟังคำชี้แจงการสอบ) ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ  หากนักเรียนไม่มาตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

  (นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อปฏิบัติการเตรียมตัวเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2566  

สอบคัดเลือก : วันเสาร์ ที่  25  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 
  เขา้สอบด้วยกันคัดลอกคำตอบข้อสอบ นักเรียนที่ทุจริตต้องยุติการสอบทันทีและถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ 
   10. ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำแบบทดสอบ กระดาษทด และกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ 
   11. ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด 
 

หมายเหตุ  :  ไม่ควรนำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ                       
และหากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสอบคดัเลอืกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2566 
สอบคัดเลือก : วันเสาร์ ที่  25  มีนาคม  2566 

 

เวลา วิชาที่สอบ 

08.30-10.30 น. 120 นาท ี
คณิตศาสตร ์
ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

10.30-12.00 น. 90 นาที 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สังคมศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   ปีการศึกษา 2566 

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 2201  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00001 เด็กหญิงสุธิมนต์   ตีบแก้ว วัดสนามไชย 
2 00002 เด็กหญิงกันติยา   สะขะโร วัดสนามไชย 
3 00003 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสนกล้า วัดสนามไชย 
4 00004 เด็กชายชินวัฒน์   ขวัญคง วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
5 00005 เด็กชายนพดล     มูสิกะ วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
6 00006 เด็กชายประมวลเดช   สุกเกลี้ยง วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
7 00007 เด็กชายวชรเดช    กีสะบุตร วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
8 00008 เด็กชายศุภกิจ   นิราประวัติ วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
9 00009 เด็กชายสิทธิกร   เวชชูแก้ว วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
10 00010 เด็กหญิงณัฐณิชา   มะเดื่อ วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
11 00011 เด็กหญิงเบญจาพร   ขวัญเกลี้ยง วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
12 00012 เด็กหญิงปณิดา   รัตนกูล วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
13 00013 เด็กหญิงปริยกร   สิทธิพันธ์ วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
14 00014 เด็กหญิงสุนันฑา  จิตภักดี วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
15 00015 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วยนุกูล วัดโพธิ์กลาง 
16 00016 เด็กหญิงสุภัชชา   นิลปักษ์ วัดโพธิ์กลาง 
17 00017 เด็กชายสราวุฒิ  สังข์แก้ว วัดโพธิ์กลาง 
18 00018 เด็กหญิงมีนา  ช่วยชม วัดโพธิ์กลาง 
19 00019 เด็กชายณัฐพัชร จันทร์ประดิษฐ์ วัดโพธิ์กลาง 
20 00020 เด็กชายวชิรวิชญ์ ชูละเอียด สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
21 00021 เด็กชายพงศกร  บุญรัตน์ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
22 00022 เด็กหญิงสุพรรษา  มากมี สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
23 00023 เด็กชายธีระดนัย  นพรัตน์ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
24 00024 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองอ่อน สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
25 00025 เด็กชายกิตติศักดิ์ นิลรัตน์ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
26 00026 เด็กชายพอดี  กาญจนเพ็ญ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
27 00027 เด็กชายธนบุตร  บุตรเพชร สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
28 00028 เด็กชายปิยภัทร  ไชยา วัดบางเขียด 
29 00029 เด็กหญิงจิดาภา  แสงทรง วัดบางเขียด 
30 00030 เด็กหญิงบุษยา  รัตนสุวรรณ์ วัดบางเขียด 

 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   ปีการศึกษา 2566 

                                                  ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 2202  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00031 เด็กชายภูธิป  มนัสธีรภาพ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
2 00032 เด็กชายธรรมภณ  อ่อนรอด สงขลาวิทยามูลนิธิ 
3 00033 เด็กหญิงอนัญพร พุทธปานันท์ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
4 00034 เด็กหญิงปวีณา พุทธปานันท์ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
5 00035 เด็กหญิงกุลญรัศม์ิ สายชนะพันธ์ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
6 00036 เด็กหญิงภัคจิรา หีมหมัน สงขลาวิทยามูลนิธิ 
7 00037 เด็กหญิงน้ำเพชร ทองจืด สงขลาวิทยามูลนิธิ 
8 00038 เด็กหญิงลอออร นวลละออง สงขลาวิทยามูลนิธิ 
9 00039 เด็กชายพินิจ เติมงาม บ้านน้ำกระจาย 
10 00040 เด็กชายสุภกิจ รุ่งเรือง บ้านน้ำกระจาย 
11 00041 เด็กชายทรงสร้าง ทิพย์เกษม บ้านน้ำกระจาย 
12 00042 เด็กหญิงปภาวรินท์ นิชลานนท์ บ้านน้ำกระจาย 
13 00043 เด็กหญิงศรีอัมพร คงเรือง บ้านน้ำกระจาย 
14 00044 เด็กหญิงพิรสิตา เพชรพงศ์ บ้านน้ำกระจาย 
15 00045 เด็กหญิงเบญจมาศ บุญเพ็ชร์ บ้านน้ำกระจาย 
16 00046 เด็กหญิงสุธีธิดา เพ็งระวะ บ้านน้ำกระจาย 
17 00047 เด็กหญิงวรวดี กันสี บ้านน้ำกระจาย 
18 00048 เด็กชายธนันธร มานะพรชัย บ้านน้ำกระจาย 
19 00049 เด็กหญิงอังศยามล ทองเชื้อ บ้านน้ำกระจาย 
20 00050 เด็กหญิงปวีณรัตน์ เรืองศรีเดช บ้านน้ำกระจาย 
21 00051 เด็กหญิงศรุตา ขันทะวัต บ้านน้ำกระจาย 
22 00052 เด็กชายสงกรานต์  ดังก้อง บ้านน้ำกระจาย 
23 00053 เด็กชายเฉลิมพงศ์  เพ็งจุล บ้านน้ำกระจาย 
24 00054 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แก้วแหลม บ้านน้ำกระจาย 
25 00055 เด็กชายจิรวัฒน์ มณีนวล บ้านน้ำกระจาย 
26 00056 เด็กชายณวรัฏ สุระกำแหง บ้านน้ำกระจาย 
27 00057 เด็กหญิงพอใจ  ยุทธรัตน์ บ้านน้ำกระจาย 
28 00058 เด็กหญิงอธิสา ยิ้มคง บ้านน้ำกระจาย 
29 00059 เด็กชายภัทรดนัย เวิดสูงเนิน บ้านน้ำกระจาย 
30 00060 เด็กชายพงศ์ธวัช สังขรัตนพันธ์ วัดท่าหิน 

 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   ปีการศึกษา 2566 

                                                    ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 2203  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00061 เด็กหญิงฉัตริน วงศ์พิมล วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎรศ์ึกษา) 
2 00062 เด็กชายธนภัทร ศัทโธ วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎรศ์ึกษา) 
3 00063 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุขขวัญ วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎรศ์ึกษา) 
4 00064 เด็กชายอิทธิกร ยัคพันธ์ วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎรศ์ึกษา) 
5 00065 เด็กหญิงณาณาลักษณ์ ธรรมอสิระ วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎรศ์ึกษา) 
6 00066 เด็กชายกิตติศักดิ์ ดำน้อย วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
7 00067 เด็กชายธนากร แดงงาม วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
8 00068 เด็กชายธีนภัทร บุญมี วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
9 00069 เด็กชายจิรพนธ์ รอดผล วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
10 00070 เด็กชายปัณฑา เดโชพสิษฐ์ วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
11 00071 เด็กหญิงธิดาลักษณ์ แก้วมณี บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
12 00072 เด็กหญิงถิรดา เกิดวั่น บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
13 00073 เด็กชายโพธิวัฒน์ บุตรดำรงค์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
14 00074 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ประชานิยม บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
15 00075 เด็กหญิงธิดาพร จันทบูลย์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
16 00076 เด็กชายอริย์ธัช รัตนวรรณ์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
17 00077 เด็กหญิงรัญชิดา บุญเรือน บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
18 00078 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวปลอด บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
19 00079 เด็กหญิงปัญจพาณ์ ดำคง บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
20 00080 เด็กหญิงพิชญา ทองจินดา บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
21 00081 เด็กชายธีรวิชญ์ คงมณี บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
22 00082 เด็กหญิงมนัญชยา จงกลมณีย์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
23 00083 เด็กหญิงกานต์พิชชา เสนาทิพย์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
24 00084 เด็กหญิงพัชราภา ชนะวรรโณ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
25 00085 เด็กชายอนิรุธ พุทธโธ บ้านม่วงพุ่ม(คุรุราษฎร์พัฒนา) 
26 00086 เด็กหญิงชยกร คงหลี บ้านม่วงพุ่ม(คุรุราษฎร์พัฒนา) 
27 00087 เด็กชายธันยพัต โล่อ่อง บ้านม่วงพุ่ม(คุรุราษฎร์พัฒนา) 
28 00088 เด็กหญิงปัณฑารีย์ อุไร เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 
29 00089 เด็กหญิงชัญชนา ศรีวิไล เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 
30 00090 เด็กหญิงพนิตสุภา แซ่วุ่น เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 
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ห้องสอบที่ 4 ห้อง 2204  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00091 เด็กชายจิระวิน  ผลชนะ วัดหินเกลี้ยง 
2 00092 เด็กหญิงมารีน่า สุนทรภักดี วัดหินเกลี้ยง 
3 00093 เด็กชายนาวิก หลับจันทร์ วัดหินเกลี้ยง 
4 00094 เด็กชายกันติทัต ผ่องผุด วัดหินเกลี้ยง 
5 00095 เด็กหญิงญาธิปจิตต์สกูล วัดหินเกลี้ยง 
6 00096 เด็กหญิงชุติมา  คงรักษ์ วัดหินเกลี้ยง 
7 00097 เด็กหญิงฐาณิชญาณ์ ทองดีเลิศ วัดหินเกลี้ยง 
8 00098 เด็กหญิงจุรีพร  หรับจันทร์ วัดหินเกลี้ยง 
9 00099 เด็กหญิงสุกัญญา ขวัญพรม วัดสถิตย์ชลธาร 
10 00100 เด็กหญิงบิลกิส หมัดสุวรรณ วัดสถิตย์ชลธาร 
11 00101 เด็กชายธนกร พูนเกิด วัดสถิตย์ชลธาร 
12 00102 เด็กหญิงจันทิญา  สุวรรณโร วัดสถิตย์ชลธาร 
13 00103 เด็กชายธนวัฒน์ อินทรัตน์ วัดปะโอ 
14 00104 เด็กหญิงธาราวดี  อินทรัตน์ วัดปะโอ 
15 00105 เด็กหญิงเกศฐาภรณ์ อิสสระ วัดปะโอ 
16 00106 เด็กชายรังสรรค์ รุกขชาติ วัดปะโอ 
17 00107 เด็กหญิงจิรพัตร บุญรังษี วัดปะโอ 
18 00108 เด็กชายวชิรพงษ์ ไชยชนะ วัดปะโอ 
19 00109 เด็กชายพัฒนพันธุ์ ชูขาว วัดปะโอ 
20 00110 เด็กชายสงกรานต์ ขวัญคง วัดปะโอ 
21 00111 เด็กหญิงปณิตา รอดเอียด วัดปะโอ 
22 00112 เด็กหญิงจันจิรา อินทรัตน์ วัดปะโอ 
23 00113 เด็กชายภานุพัฒน์ พันธุ์คง วัดปะโอ 
24 00114 เด็กหญิงวริสรา วิหก วัดปะโอ 
25 00115 เด็กชายณภัทร จันทร์ทอง วัดปะโอ 
26 00116 เด็กหญิงรมัยพร กองหาโคตร วัดปะโอ 
27 00117 เด็กชายศุภวิชญ์ ดิษร วัดปะโอ 
28 00118 เด็กหญิงกนกพร แก้วช่วย วัดปะโอ 
29 00119 เด็กหญิงนภัทร เขียวชุม วัดปะโอ 
30 00120 เด็กชายกิตติคุณ สังข์ดวงยาง วัดปะโอ 
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ห้องสอบที่ 5 ห้อง 2205  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00121 เด็กหญิงรุจิสา ปานแก้ว บ้านดอนข้ีเหล็ก 
2 00122 เด็กชายกัณตพิชญ์ มุณีศรี บ้านดอนข้ีเหล็ก 
3 00123 เด็กชายชยพล แก้วยศกุล บ้านดอนข้ีเหล็ก 
4 00124 เด็กหญิงศุภกานต์ เพชรรัตน์ บ้านดอนข้ีเหล็ก 
5 00125 เด็กหญิงตะวันฉาย อภัยรัตน์ บ้านดอนข้ีเหล็ก 
6 00126 เด็กหญิงนันณภัส เพ็ชรัตน์ บ้านดอนข้ีเหล็ก 
7 00127 เด็กชายธีระวัฒน์ คำสุริยา บ้านดอนข้ีเหล็ก 
8 00128 เด็กหญิงภรประภา แก้วยศกุล บ้านดอนข้ีเหล็ก 
9 00129 เด็กหญิงสุชาดา  รัตนแก้วมณี บ้านดอนข้ีเหล็ก 
10 00130 เด็กหญิงภาริณี อุไรรัตน์ วัดกลาง 
11 00131 เด็กหญิงมณทิรา ดูดวง วัดกลาง 
12 00132 เด็กชายภูมิรัตน์ พัตทอง เทศบาล1 (นครนอก) 
13 00133 เด็กชายนพพร ทองเรือง เทศบาล1 (นครนอก) 
14 00134 เด็กหญิงศิริวัลย์ โสรัชชาติ เทศบาล1 (นครนอก) 
15 00135 เด็กหญิงสาริดา สุวรรณโณ เทศบาล1 (นครนอก) 
16 00136 เด็กชายศิรวัชร์ ฤทธิเดช เทศบาล1 (นครนอก) 
17 00137 เด็กชายอัครพล สุขสวัสดิ์ วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
18 00138 เด็กหญิงกชกานต์ ศิริเจริญ วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
19 00139 เด็กหญิงธัญญาพร มะเดื่อ วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
20 00140 เด็กหญิงธันย์ชนก ท้ายวัง วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
21 00141 เด็กหญิงเพ็ญรตี สุวรรณรัตน์ วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
22 00142 เด็กหญิงไอยดา รัตนอุไร วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
23 00143 เด็กหญิงสรัญญา แสงอ่อน วัดผาสุกาวาส(พิศิษฎ์พิทยา) 
24 00144 เด็กชายธนกร สีนาเคน วัดผาสุกาวาส(พิศิษฎ์พิทยา) 
25 00145 เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีนครดี วัดประตูเขียน 
26 00146 เด็กชายสุรชาติ คำมณี วัดประตูเขียน 
27 00147 เด็กชายวงศกร วงศ์สุวรรณ วัดประตูเขียน 
28 00148 เด็กชายเพชรรัษฎา ไฝอินทร์ วัดประตูเขียน 
29 00149 เด็กชายณฐฎวรรธ จันทร์มี วัดประตูเขียน 
30 00150 เด็กหญิงอริสรา จันทรังสี วัดกลาง 
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ห้องสอบที่ 6 ห้อง 2206  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00151 เด็กชายทักษพงศ์ บุญยิ่ง บ้านม่วงพุ่ม 
2 00152 เด็กหญิงอริสา เจริญมาก บ้านทุ่งใหญ่ 
3 00153 เด็กหญิงสุดารัตน์ แคล้วอาวุธ บ้านทุ่งใหญ่ 
4 00154 เด็กหญิงไอริณ เบ็ญหมัด บ้านทุ่งใหญ่ 
5 00155 เด็กชายจีรวัฒน์  ทะสะระ บ้านทุ่งใหญ่ 
6 00156 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองนิมิตร บ้านทุ่งใหญ่ 
7 00157 เด็กชายอัครวินท์ นวลละออง วัดสว่างอารมณ์ 
8 00158 เด็กหญิงบุปผา พรหมชาติ วัดสว่างอารมณ์ 
9 00159 เด็กชายอัลฮะมีดู ไพบูลย์ วัดวาส 
10 00160 เด็กหญิงปริญดา ศัทโธ วัดวาส 
11 00161 เด็กหญิงเพทาย ขาวเรือง หวังดี 
12 00162 เด็กหญิงฐิติวรนันท์ จันทวงศ์ หวังดี 
13 00163 เด็กหญิงพัทธนันท์ แก่นกระจ่าง หวังดี 
14 00164 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพ็ชรจำรัส หวังดี 
15 00165 เด็กชายกฤติน ทองบริบูรณ์ หวังดี 
16 00166 เด็กหญิงกนกอร เพชรสุวรรณ หวังดี 
17 00167 เด็กหญิงญาดา  ทองมา หวังดี 
18 00168 เด็กชายกวิน  เหย็บเจริญ หวังดี 
19 00169 เด็กหญิงกวิสรา บานชื่น หวังดี 
20 00170 เด็กชายเตชิด  สุวรรณ์ หวังดี 
21 00171 เด็กชายพุฒิพงศ ์จูหม๊ะ หนองหอย 
22 00172 เด็กชายพัชรพล หนูทอง หนองหอย 
23 00173 เด็กชายธนากร อ่ิมสะอาด หนองหอย 
24 00174 เด็กชายธนภัทร พุฒิด้วง หนองหอย 
25 00175 เด็กชายปกรณ์ โกศัยกานนท์ หนองหอย 
26 00176 เด็กหญิงจิราภา ยืนยง บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศลีคณุ) 
27 00177 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  กริ้วกราย บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศลีคณุ) 
28 00178 เด็กหญิงณลิตา ณ สงขลา บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศลีคณุ) 
29 00179 เด็กหญิงสโรชิน ศรีสมัย บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศลีคณุ) 
30 00180 เด็กชายอิสรางกูร โกศลสุรัตน์ บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศลีคณุ) 
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ห้องสอบที่ 7 ห้อง 2207  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00181 เด็กหญิงวริศรา  มะอักษร เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
2 00182 เด็กหญิงปาจรีย์  จันทร์ปรีดา เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
3 00183 เด็กหญิงภัทรจาริน หนูทอง เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
4 00184 เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีทะชะ เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
5 00185 เด็กชายนภัส เพชรมุณี เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
6 00186 เด็กชายธนวัฒน์ อุบลรัตน์ เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
7 00187 เด็กชายกฤติเดช  ฉัตรจินดา เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
8 00188 เด็กชายวรานนท์  ศรพิชัย เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
9 00189 เด็กชายณฐกฤษณ์ เซ็นยะหมัด เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
10 00190 เด็กชายอลงกรณ ์ มุกดารัตน์ เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
11 00191 เด็กหญิงณัฐราวดี เหมรัญ เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
12 00192 เด็กชายเศรษฐพงศ ์เกตุสุริยงค ์ ศรีวิทยา 
13 00193 เด็กหญิงกมลวรรณ ประทุมวัลย์ ศรีวิทยา 
14 00194 เด็กชายจิรายุ ยอมเยาว์ ศรีวิทยา 
15 00195 เด็กหญิงปวริศา  กาลวงศ์ ศรีวิทยา 
16 00196 เด็กชายวชิรวิชญ์ หิรัญพันธุ์ ศรีวิทยา 
17 00197 เด็กชายศุภณัฐ แมงทับ ศรีวิทยา 
18 00198 เด็กชายพรหมพิริยะ เฝือคง ศรีวิทยา 
19 00199 เด็กหญิงฐิตาภา แก้วภิบาล ศรีวิทยา 
20 00200 เด็กชายเกียรติตระกูล เชือนหนู ศรีวิทยา 
21 00201 เด็กชายชยพล พูลเสน ศรีวิทยา 
22 00202 เด็กหญิงพิชญธิดา พันธ์เหมือน ศรีวิทยา 
23 00203 เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองอ่อน ศรีวิทยา 
24 00204 เด็กหญิงวริญา คามานันท์ วัดมะขามคลาน 
25 00205 เด็กชายปริวรรต มหามิตร อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
26 00206 เด็กชายเตวิช ดอนเกิด อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
27 00207 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิซ เลาะดิเยาะ อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
28 00208 เด็กหญิงพีระภัทร นิริยกรกุล อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
29 00209 เด็กหญิงรัชวิน สุระกำแหง อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
30 00210 เด็กชายศราวิณ  ภักดี วัดห้วยลาด 
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ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00211 เด็กชายสุกฤษฎิ์  โกศรี วัดป่าขาด 
2 00212 เด็กชายภัคพล   ทองพันชั่ง วัดป่าขาด 
3 00213 เด็กชายนพนนท์ สุวรรณหอม วัดป่าขาด 
4 00214 เด็กหญิงณัฐมน อินทมโน วัดป่าขาด 
5 00215 เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญฤทธิ์ วัดป่าขาด 
6 00216 เด็กหญิงตวงรัตน์ จันทสุวรรณโณ วัดป่าขาด 
7 00217 เด็กหญิงสุทธิตา สุวรรณมณี วัดป่าขาด 
8 00218 เด็กชายธนภัทร ตั่นมี วัดป่าขาด 
9 00219 เด็กหญิงจิราพร กริ้วกราย ในเมือง 
10 00220 เด็กหญิงกมลชนก ไชยกาญจน์ ในเมือง 
11 00221 เด็กหญิงวริศรา จะมู ในเมือง 
12 00222 เด็กชายสิรวิชญ์ สุวรรณคีรี ในเมือง 
13 00223 เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วชุมพันธ์ ในเมือง 
14 00224 เด็กชายวชิรวิชญ์ กัมมันโต ในเมือง 
15 00225 เด็กชายฐากูร ไหมคง ในเมือง 
16 00226 เด็กชายนฤเบศร์ ไชยเส้ง บ้านบางดาน 
17 00227 เด็กหญิงวิริยา คงพร บ้านบางดาน 
18 00228 เด็กชายพฤกษ์ วงศ์กระจ่าง วัดเขากลอย 
19 00229 เด็กชายธนากร วิจิตร วัดเขากลอย 
20 00230 เด็กชายกฤษกร ปาลรัตน์ วัดทุ่งหวังใน 
21 00231 เด็กชายวงศกร   เพ็ชรประดับ วัดทุ่งหวังใน 
22 00232 เด็กชายนัทธพงศ์ จันทร์สุวรรณโณ วัดทุ่งหวังใน 
23 00233 เด็กชายวสุธร ศรีสัตบรรณ วัดทุ่งหวังใน 
24 00234 เด็กชายธนาวัฒน์ สุขกระจ่าง วัดทุ่งหวังใน 
25 00235 เด็กชายปิติภัทร พานิช วัดทุ่งหวังใน 
26 00236 เด็กชายตฤณ สุวลักษณ์ สมัยศึกษา 
27 00237 เด็กชายกิตติศักดิ์ ฆังคะจิตร ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
28 00238 เด็กชายประกฤต ลาภวารี วิเชียรชม 
29 00239 เด็กชายณัฐพล นนทะสร จุลสมัย 
30 00240 เด็กชายสพลธร โฉมฉลาด วัดทำนบตางหน 
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ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 
1 00241 เด็กชายปฤษฎี คล้ายดวง เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
2 00242 เดก็ชายธนกฤต สุทธิพงศ์ ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
3 00243 เด็กชายไตรภพ มีชำนาญ ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
4 00244 เด็กชายภูมิบดินทร์ ดวงภักดี เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
5 00245 เด็กชายปภังกร ศรีสุวรรณ เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
6 00246 เด็กชายกันตพงศ ์เตชะวันโต จุลสมัย 
7 00247 เด็กชายภรัญยู แสงมณี เสนพงศ์ 
8 00248 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ขุนพรมเกสรา พัฒนศึกษา 
9 00249 เด็กชายภัทรกร เทียงดาห์ บุญเลิศนุสรณ์ 
10 00250 เด็กหญิงชนินาถ นนทพันธ์ พรหมเจริญวิทยา 
11 00251 เด็กหญิงปริญญาดา ทองปน ธิดาแม่พระ 
12 00252 เด็กชายสุทธิภัทร ทับรอด สมัยศึกษา 
13 00253 เด็กหญิงพรหมพร คณะทอง วัดห้วยพุด 
14 00254 เด็กหญิงอัยดา เงินจันทร์ วัดตาหลวงคง 
15 00255 เด็กชายธราเทพ โมสิกะ วัดโลกา 
16 00256 เด็กชายแซม โจเอล ชมิด วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
17 00257 เด็กชายชนันณัฐ ชูชีพ ชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพท่ี 220 
18 00258 เด็กชายธนศักดิ์ สุทธิมาศ จิปิภพพิทยา 
19 00259 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ หนูประดับ วิเชียรชม 
20 00260 เด็กชายพงค์ตะวัน สงทอง เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
21 00261 เด็กหญิงจณิสตา ศักดิ์ศรี สิงหนครวิทยานุสรณ์ 
22 00262 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสวัสดิ์ เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคณุานสุรณ์) 
23 00263 เด็กหญิงรสิตา บุญรัตนัง เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 
24 00264 เด็กหญิงสุพิชญา สุขศรี วัดท่าหิน 
25 00265 เด็กหญิงณัฐนรี ทองขจร ศรีสว่างวงศ์ 
26 00266 เด็กชายดาบชัย สุวรรณหอม พรหมเจริญวิทยา 
27 00267 เด็กหญิงพรนภัส ทองแดง ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
28 00268 เด็กชายพิชาภพ ทองเมือง ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
29 00269 เด็กชายชวัลวิทย์ ศรีสระ ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
30 00270 เด็กชายเอกสิทธิ์ หนูดำ วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
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ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00271 เด็กหญิงกัญธิลา เลียวดำ วัดห้วยพุด 
2 00272 เดก็ชายนันทพัทธิ์ ทองนิมิตร สมเด็จเจ้าพระโคะ 
3 00273 เด็กหญิงใบเงิน เอกทัตน์ สุมิตรา 
4 00274 เด็กหญิงไอรดา บินตุเหล็ม ประเสริฐสุข 
5 00275 เด็กชายปิยวัฒน์ ประพันธ์บัณฑิต ศิริพงศ์วิทยา 
6 00276 เด็กชายอริญชย์ เกตุสุวรรณ สุมิตรา 
7 00277 เด็กหญิงวรางคณา หนองนา เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
8 00278 เด็กชายวโรดม กาโร วัดโลกา 
9 00279 เด็กชายปรวัต จันทร์ชู วิเชียรชม 
10 00280 เด็กชายปริพล นิลมาส วัดขนุน 
11 00281 เด็กชายศิริวัฒน์ แซ่จิ๋ว บุญเลิศอนุสรณ์ 
12 00282 เด็กหญิงณัฐชยา แซ่อ๋อง เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
13 00283 เด็กชายอชิรวิทย์ เขียวประดิษฐ บ้านควนเนียง 
14 00284 เด็กหญิงวรัญญา สังข์สินไชย วัดท่าข้าม 
15 00285 เด็กหญิงสุภัทรศรา หมวกรอง บ้านคลองท่าแตง 
16 00286 เด็กชายวรพัฒน์ สมาน วันจันทน์ 
17 00287 เด็กชายสิรวิชญ์ สุวรรณโล วัดศรีวิเทศสังฆาราม 
18 00288 เด็กชายกฤษณพล ทองดีเลิศ วัดแม่เตย 
19 00289 เด็กหญิงศศิววรรณ กิ้มเถี้ยว วัดสถิตย์ชลธาร 
20 00290 เด็กหญิงวรรณกานต์ ช่วยสุรินทร์ บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 
21 00291 เด็กหญิงวรดา พิมพ์โยธา บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 
22 00292 เด็กหญิงสุภัทรตรา คงจินดามณี บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 
23 00293 เด็กหญิงสไบทิพย์ ศรีนุ่น ชุมชนวัดบ้านขาว 
24 00294 เด็กหญิงดารารัตน์ พิมพ์ทอง สมเด็จเจ้าพระโคะ 
25 00295 เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สิกขะโต เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 
26 00296 เด็กชายพิชากร ศศิธร วัดบ้านพร้าว 
27 00297 เด็กหญิงขวัญชนก แก้วเรียง วัดทำนบตางหน 
28 00298 เด็กชายธิติภูมิ ขวัญล้อม สวัสดิ์บวร 
29 00299 เด็กชายศุภณัฐ จิตภักดี ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
30 00300 เด็กชายพงศกร เส้งสุวรรณ วัดบ้านพร้าว 
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ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00301 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เพชรัตน์มุณี เทศบาล 1 บ้านสะเดา 
2 00302 เดก็ชายอินทัช สุรักษา วัดเลียบ 
3 00303 เด็กชายวนัสนันท์ เพชรจำรัส วัดชะแล้ 
4 00304 เด็กชายวุฒิภัทร เดชะ ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
5 00305 เด็กชายธนกฤต ชุมเกต วิเชียรชม 
6 00306 เด็กหญิงศุภิสรา ขุนศักดิ์ วัดท่าหิน 
7 00307 เด็กหญิงอธิติยา สูงศักดิ์ วัดท่าหิน 
8 00308 เด็กชายซีคารูสฮ์ ทองแก้ว รุ่งภิญโญ 
9 00309 เด็กชายอรัญชัย ช่วยพก ทวีรัตน์ 
10 00310 เด็กชายสิรวัชญ์ อุทกูล พรหมเจริญวิทยา 
11 00311 เด็กชายธนภัทร สังข์สินเลิศ เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 
12 00312 เด็กหญิงณัฐนันท์ เอกสินธุ์ ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
13 00313 เด็กหญิงธนัญญา ศรีสุข วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถมัภ์) 
14 00314 เด็กหญิงปริยากร ทองแก้ว วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถมัภ์) 
15 00315 เด็กชายซันฟา สันหลง เทศบาล 2 บ้านสะเดา 
16 00316 เด็กชายศรเทพ สุขทร วัดตาหลวงคง 
17 00317 เด็กหญิงศุุภิสรา บัวกิ่ง เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 
18 00318 เด็กชายญาณาธิป พันฟอง จุลสมัย 
19 00319 เด็กหญิงฐานะทิพย์ เสน่ห์หา วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
20 00320 เด็กชายรพีภัทร รัตนพันธ์ วัดชะแล้ 
21 00321 เด็กชายอรรถพล เหล่าสุวรรณ พรหมเจริญวิทยา 
22 00322 เด็กชายรวิภาส บุญกำเนิด วัดโลกา 
23 00323 เด็กหญิงทัตติยา ทองกุล บ้านควนเนียง 
24 00324 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ไสยสุข รุ่งภิญโญ 
25 00325 เด็กหญิงณัฐชยา ระสิตานนท์ วัดปะโอ (พรุพิทยาคม) 
26 00326 เด็กหญิงธมกร จันทร์แสง แหลมทองอุปถัมภ์ 
27 00327 เด็กชายกวินท์ บุญทองสังข์ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
28 00328 เด็กชายศุภฤกษ์ ดวงสุวรรณ วัดห้วยพุด 
29 00329 เด็กหญิงปิ่นนภา ขนุนอ่อน เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
30 00330 เด็กชายชญานิน หนูจันทรัตน์ วัดห้วยพุด 
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1 00331 เด็กชายกฤตยชญ์ รัตนขวัญ เทศบาลโคกกลอย 
2 00332 เดก็ชายธันวิน ปาลรัตน์ วัดห้วยพุด 
3 00333 เด็กหญิงปัญญาริสา ขักขะโร วัดห้วยพุด 
4 00334 เด็กชายกันตยศ สวัสดี สมพงศ์วิทยาจทิ้งพระ 
5 00335 เด็กหญิงปาลิตา ลืมลี วัดศีรษะคีรี 
6 00336 เด็กหญิงภัคนันท์ ย่องลั่น อนุบาลสงขลา 
7 00337 เด็กหญิงพาทินธิดา วังชัยศรี วัดตาหลวงคง 
8 00338 เด็กชายกฤษฏิ์ คันทะโร เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 
9 00339 เด็กหญิงภูริรัตณ์ บัวกิ่ง วิเชียรชม 
10 00340 เด็กชายอาทินันท์ แก้วมณี วัดห้วยลาด 
11 00341 เด็กชายภัทรดนัย สอนทอง ราษฎร์บำรุง 
12 00342 เด็กชายรัชฏะ วิชาธิคุณ บ้านควนเนียง 
13 00343 เด็กหญิงกนกพร สุวรรณรัตน์ บ้านแหลมหาด 
14 00344 เด็กหญิงภัททิยา จงคดี วัดนางเหล้า 
15 00345 เด็กหญิงนภัทษร โพธิโสดา วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
16 00346 เด็กหญิงปารม ีสงวนเขียว บ้านวัดใหม่ 
17 00347 เด็กหญิงอภิสรา เสภาปลอด วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
18 00348 เด็กชายศรุต ทองซุ้นห่อ วัดท่านางหอม 
19 00349 เด็กหญิงกัญญาพัชร พุทธสุภะ อนุบาลสงขลา 
20 00350 เด็กชายวีรวิชญ์ คำมี วัดท่านางหอม 
21 00351 เด็กชายวิชญพล จันทร์เพ็ง วัดทำนบตางหน 
22 00352 เด็กชายยศวริศ บุญนา ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
23 00353 เด็กชายศิรวุธ ปานมี วัดแหลมพ้อ 
24 00354 เด็กชายยศภัทร บุญกำเนิด วัดโลกา 
25 00355 เด็กหญิงณัฐธิดา พันธุ์คีรี บ้านวัดใหม่ 
26 00356 เด็กหญิงชยุตรา สะกวี วัดเลียบ 
27 00357 เด็กชายพงศธร แซ่ลี้ วัดเลียบ 
28 00358 เด็กชายวิเชียร เหมมัน บ้านม่วงพุ่ม 
29 00359 เด็กชายธนาธิป แก้วบุตร วัดศีรษะคีรี 
30 00360 เด็กชายวงศกร บุญฤทธิ์ วิเชียรชม 
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ห้องสอบที่ 13 ห้อง 2305  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00361 เด็กชายชนกันต์ ไชยทอง ชุมชนวัดควนมีด 
2 00362 เด็กชายพงศพัศ สุวลักษณ์ บ้านน้ำกระจาย 
3 00363 เด็กหญิงกัญชพร อินทรัตน์ ในเมือง 
4 00364 เด็กชายปวริศ คงเมือง วัดผาสุกาวาส 
5 00365 เด็กชายก้องภพ ดิสสระ วัดเลียบ 
6 00366 เด็กหญิงนภัทสวรรณ ภัยรัตน์ แจ้งวิทยา 
7 00367 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อุฤทธิ์ บ้านม่วงพุ่ม 
8 00368 เด็กหญิงพัทธรินทร์ บัวบรรจง สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
9 00369 เด็กหญิงชมพูนุท ศรีทะชะ วัดโลกา 
10 00370 เด็กชายอนุชา แก้วบุตร วัดศีรษะคีรี 
11 00371 เด็กชายปิยะพงศ์ บางเหรียง วัดทำนบตางหน 
12 00372 เด็กชายภูรินท์ จันทร์สุวรรณ กิติคุณ 
13 00373 เด็กหญิงปาริฉัตร กาศหาญ แก้วบุตร-คูสกุล 
14 00374 เด็กหญิงมนทกิานติ ดิ้นทอง วัดท่านางหอม 
15 00375 เด็กชายวีรภัทร สุวรรณโน  วิเชียรชม 
16 00376 เด็กชายกฤษกร ชัยมีบุญ วิเชียรชม 
17 00377 เด็กหญิงลภัสรดา ช่อดอก วัดสว่างอารมณ์ 
18 00378 เด็กชายภีมเดช ภู่ภักดี พลวิทยา 
19 00379 เด็กหญิงกนกพร ทองอินทร์ วัดแม่เตย 
20 00380 เด็กหญิงทัศนีย์ ผ่องผุด พรหมเจริญวิทยา 
21 00381 เด็กหญิงเรชิตา อินทชาติ  สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
22 00382 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ถีราวุฒิ กลับเพชรศึกษา 
23 00383 เด็กหญิงทิตยา นรากิจ กลับเพชรศึกษา 
24 00384 เด็กหญิงพรพอเพียง อนันตะ บ้านท่าคุระ (บริหารราษฎร์นุกูล) 
25 00385 เด็กชายคณัสนันท์ ประยูรวงศ ์ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
26 00386 เด็กหญิงอันธิกา จันทรัตน์ แจ้งวิทยา 
27 00387 เด็กชายวีรภัทร แก้วจารนัย พัฒนศึกษา 
28 00388 เด็กหญิงปทิตตา สุนทรพฤกษ์ วิเชียรชม 
29 00389 เด็กชายรัชชานนท์ เอ้งเถ้ียว วัดจันทร์ 
30 00390 เด็กหญิงเปรมยุดา มุสิกรังศรี วิเชียรชม 
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ห้องสอบที่ 14 ห้อง 2306  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00391 เด็กชายปราชญ์ชานนท์ พลศรี แจ้งวิทยาสงขลา 
2 00392 เด็กชายภานุกร วสุวัต บ้านม่วงพุ่ม 
3 00393 เด็กชายภาคิน แก้วคงบุญ วิเชียรชม 
4 00394 เด็กชายกษิดิ์เดช เผื่อแผ่ พรหมเจริญวิทยา 
5 00395 เด็กชายนวพล สุขยะฤกษ์ เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
6 00396 เด็กชายนัธทวัฒน์ จิตเลขา เทศบาล 1 ถนนนครนอก 
7 00397 เด็กชายระพีพัตน์ บุญฤทธิ์ บ้านวัดใหม่ 
8 00398 เด็กหญิงณัฐกานต์ โคพิชัย บ้านน้ำกระจาย 
9 00399 เด็กหญิงพรชนก โคพิชัย บ้านน้ำกระจาย 
10 00400 เด็กชายธีระดนัย นพรัตน์ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
11 00401 เด็กชายชุติพนธ์ ห่อทอง วัดเขากลอย 
12 00402 เด็กชายกฤตภาส เจริญ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 
13 00403 เด็กหญิงศศิประภา กันตนานุวงศ ์ สมพงศ์วิทยาจะ้ิงพระ 
14 00404 เด็กหญิงศรัณย์พร ดวงเอ่ียม สมพงศ์วิทยาจะ้ิงพระ 
15 00405 เด็กหญิงปัดชลี ปานสีเส้ง เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
16 00406 เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณจินดา เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
17 00407 เดก็ชายโภควินทร์ แก้วขาว วัดนางเหล้า 
18 00408 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศรีวรรณ พลศึกษา 
19 00409 เด็กหญิงภรัณยา ศรีทองคำ ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
20 00410 เด็กชายณฐภัค ศรีวิลัย ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
21 00411 เด็กหญิงธัญจิรา จันทร์หอม วัดทำนบตางหน 
22 00412 เด็กหญิงสุรดา ปาตังตะโร แจ้งวิทยา 
23 00413 เด็กชายกฤติเดช มากแก้ว บ้านดอนประดู่ 
24 00414 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร หนูแก้ว วัดทำนบตางหน 
25 00415 เด็กชายสิทธินนท์ สุวรรณรัตน์ เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 
26 00416 เด็กหญิงแววตา จาระโห สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
27 00417 เด็กหญิงวรินยุพา สิงห์ขาว จุลสมัย 
28 00418 เด็กหญิงวรรณวิภา ขุนกาญ วัดโลกา 
29 00419 เด็กหญิงวริศรา สงคง สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
30 00420 เด็กชายวัทธิกร คงทองคำ วัดลำนาว 
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ห้องสอบที่ 15 ห้อง 2307  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00421 เด็กหญิงฐาปนีย์ สุกระมณี เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
2 00422 เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์จะนะ เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
3 00423 เด็กหญิงอมรา จันทเลิศ วัดทำนบตางหน 
4 00424 เด็กหญิงกานต์ชนิต ฉิ้มฉาย วัดควนชะลิก 
5 00425 เด็กชายนวพล ชีทอง ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
6 00426 เด็กหญิงอัญญาณี หนูภิรมณ์ วัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) 
7 00427 เด็กชายอัศม์เดช แก้วมาก บุญเลิศอนุสรณ์ 
8 00428 เด็กหญิงณภัทรา แก้วมณี สวัสดิ์บวร 
9 00429 เดก็หญิงธัญชนก อินทพุทธ จุลสมัย 
10 00430 เด็กหญิงสรวงอักษร จันวัฒนะ วัดบ่อแดง 
11 00431 เด็กชายภัทรพล วรรณเพ็ชร อนุบาลสงขลา 
12 00432 เด็กหญิงอาทิตยา สวยงาม อนุบาลปากพะยูน 
13 00433 เด็กหญิงณัฎฐธิดา ชาญณรงค์ วัดทุ่งบัว 
14 00434 เด็กชายภูสิทธิ ซุ้นสุวรรณ ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
15 00435 เด็กชายเกรียงศักดิ์ อินทสระ บ้านขนุน 
16 00436 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ แก้วดำ สวัสดิ์บวร 
17 00437 เด็กชายพชรดล ศศิธร วัดชะแล้ 
18 00438 เด็กชายยศกร ทองกุล บ้านกลาง 
19 00439 เด็กชายวรพล นวลนาค สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
20 00440 เด็กหญิงกุลสตรี ฤทธิเดช บ้านขนุน 
21 00441 เด็กหญิงธัญกันต์ เหมรัตน์ บ้านขนุน 
22 00442 เด็กหญิงเมชยา พละศักดิ์ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
23 00443 เด็กชายองอาจ ทองศรี เทศบาลปากพนัง 2 
24 00444 เด็กหญิงรัตนา วรรณบวร บ้านกลาง 
25 00445 เด็กหญิงศุภานิช พลากร บ้านกลาง 
26 00446 เด็กหญิงฐานิตา เรืองเรนทร์ วัดอภยาราม 
27 00447 เด็กหญิงโสภิดา ชอบสุข เทศบาลเมืองสิงหนคร 1  
28 00448 เด็กชายอัลฟัลฟา วาดงาม บ้านน้ำกระจาย 
29 00449 เด็กชายณฐกร หนูเสน สวัสดิ์บวร 
30 00450 เด็กหญิงก่ิงกาญจน์ คงเดิม วัดปะโอ 
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ห้องสอบที่ 16 ห้อง 2308  
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ -สกุล โรงเรียน 

1 00451 เด็กหญิงศตพร ใสสงค์ วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
2 00452 เด็กหญิงประภาวดี กุศลสนอง วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
3 00453 เด็กชายชาลี หลีแจ้ อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
4 00454 เด็กชายพีรพล มัจฉาเก้ือ วิเชียรชม 
5 00455 เด็กหญิงปริยากร เกื้อสงค์ วิเชียรชม 
6 00456 เด็กชายคณิศร พุ่มเสนาะ เทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกลูกิจอุทิศ) 
7 00457 เด็กชายอนันดา ลายทิพย์ เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 
8 00458 เด็กชายอรรถพล คงเกื้อ เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 
9 00459 เด็กหญิงณัฐวิภา สุวิทยะศิริ ชุมนุมวัดควนมีด 
10 00460 เด็กหญิงกรองแก้ว สุวลักษณ์ วิเชียรชม 
11 00461 เด็กหญิงพาณิภัค เกิดอะโณ อนุบาลสงขลา 
12 00462 เด็กชายศิวกร ไชยบุบผา อนุบาลสงขลา 
13 00463 เด็กหญิงพชรมน ไชยวรรณ กลับเพชรศึกษา 
14 00464 เด็กหญิงกิรติกา ก่ิงนอก  วิเชียรชม 
15 00465 เด็กหญิงศุภสุตา เรืองสม บ้านน้ำกระจาย 
16 00466 เด็กชายนัฐวุฒิ สมวงค ์ วัดนารังนก 
17 00467 เด็กหญิงฟิรดาว เบญจลักษ์ วิเชียรชม 
18 00468 เด็กหญิงศศิกานย์ เหลือสุข วัดแหลมพ้อ 
19 00469 เด็กหญิงภูริพา ศรีสุวรรณ อนุบาลสงขลา 
20 00470 เด็กหญิงปานฟ้า มัจฉาวานิช สิงหนครวิทยานุสรณ์ 
21 00471 เด็กหญิงชนกานต์ เชื้อพราหมณ์ วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) 
22 00472 เด็กหญิงชมัยพร ราพวงศ์ จุลสมัย 
23 00473 เด็กหญิงเขมนิจ ฟุ้งเกียรตไิพบูลย ์ คุณธรรมวิทยา 
24 00474 เด็กชายศุภากร ยอดช่วย วิเชียรชม 
25 00475 เด็กหญิงชยิสรา ขุนนุ้ย จุลสมัย 
26 00476 เด็กหญิงอลิสา มณีรัตน์ วัดตาหลวงคง 
27 00477 เด็กชายวิชชากร แก้วประสพ วัดขนุน 
28 00478 เด็กชายกิตติเทพ พรหมสาลี แจ้งวิทยา 
29 00479 เดก็ชายธนพล สีชมภู สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
30 00480 เด็กชายกิชญานันท์ นวลละออง วิเชียรชม 
31 00481 เด็กชายกรวิชญ์ เกิดทิพย์ ศรีนครมูลนิธิ 
32 00482 เดก็ชายณรงค์ศักดิ์ สุขจินดา วิเชียรชม 

 
 


