
 
 
 
 
  
 

 ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                 

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

  

  ตามท่ีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 15  มีนาคม 2566  นั้น 
   บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าเรียนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการดังต่อไปนี้ 
                    1. รายงานตวัและยืนยันสิทธิ์ วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ณ  ใต้อาคารศิระกราน โดยนำบัตรประจำตัว 
ประชาชนหรือบัตรประจำตัวสอบมาแสดงเพ่ือยืนยันตัวตน 

หมายเหตุ นักเรียนผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ  ไม่ต้องมารายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์  
ให้มาในวันมอบตัว 
                    2. มอบตัว วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566  ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
                   (หลังจากประกาศผล นักเรียนต้องดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันเวลาที่กำหนด หากดำเนินการ
ตามกิจกรรมใดไม่ครบถือว่า สละสิทธิ์)  
 

 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

 
 
       (นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ช่วงเวลา กลุ่ม 
08.30 – 10.00 น. กลุ่มที่ 1 - 5 
10.00 – 11.30 น.  กลุ่มที่ 6 - 9 



 
แนวปฏิบัติการเข้ารับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ 

เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

1. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนเข้าโรงเรียนไม่เกิน 2 คน เพื่อลดความแออัด 
2. ให้นักเรียนมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มาตามช่วงวันและเวลา 

ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์ 
 

****เพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมเอกสารและเงินสำหรับการมอบตัวในวันที่ 1 เมษายน 2566  
โรงเรียนขอแจ้งรายละเอียดสำหรับการมอบตัว ดังต่อไปนี้ **** 

 
รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ม.1 ปกีารศึกษา  2566 

เอกสารหลักฐานการมอบตัว 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ป) (ตัวจริง)     1 ฉบับ               
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ป)     1 ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน       1 ฉบับ 
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา        1 ฉบับ 
5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา       1 ฉบับ 
6. สำเนาบัตรประชาชนของ นักเรียน         1 ฉบับ 
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา – มารดา)   1 ฉบับ 
8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา – มารดา)   1 ฉบับ 
9. สำเนาสูติบัตร  (กรณีไม่มีสำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา)   1 ฉบับ                
10. เอกสารอื่นๆ (เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของตนเอง บิดา มารดา) อย่างละ  1 ฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการเก็บเงนิ 
 

รายการ 
จำนวนเงิน 

หมายเหต ุ
นักเรียนหญิง นักเรียนชาย 

1. เงินบำรุงการศึกษา/ภาคเรียน  1,300 1,300  
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีชุดพิธีการเดิมยังใช้ได้ไม่
ต้องซื้อใหม่ หากอุปกรณ์ไม่
ครบให้ซื้อเพ่ิมเฉพาะอุปกรณ์ 
 

2. ค่าคู่มือนักเรียน  50 50 
3. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 50 50 
4. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 100 100 
5. ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 200 
6. ชุดพิธีการ 1,800 2,100 
7. ชุดพลศึกษา (เส้ือ/กางเกง) 450 450 
8. กระเป๋าเป้ 1 ใบ 300 300 
9. สมุด 1 ชุด 300 300 
10. เสื้อคณะสี 200 200 
11. เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง/ปีการศึกษา 250 250 
12. กองทุนสวัสดิการนักเรียน/ปีการศึกษา 50 50 
13. คู่มือเอกสารรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 25 25 
14. เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน 20 20 
15. ค่าสายคล้องคอบัตรประจำตัวนักเรียน 60 60 
รวมเงิน 5,155 5,455 

 
     หมายเหตุ :     -  มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 ตามห้องที่ประกาศ 
                      -  หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว “ถือว่าสละสิทธิ์”   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 1 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงสุธิมนต์   ตีบแก้ว วัดสนามไชย 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

2 เด็กชายชินวัฒน์   ขวัญคง วัดบ่อทรายเจริญธรรม 

3 เด็กชายนพดล     มูสิกะ วัดบ่อทรายเจริญธรรม 

4 เด็กชายประมวลเดช   สุกเกลี้ยง วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
5 เด็กชายวชรเดช    กีสะบุตร วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
6 เด็กชายศุภกิจ   นิราประวัติ วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
7 เด็กชายสิทธิกร   เวชชูแก้ว วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
8 เด็กหญิงณัฐณิชา   มะเดื่อ วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
9 เด็กหญิงเบญจาพร   ขวัญเกลี้ยง วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
10 เด็กหญิงปณิดา   รัตนกูล วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
11 เด็กหญิงปริยกร   สิทธิพันธ์ วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
12 เด็กหญิงสุนันฑา  จิตภักดี วัดบ่อทรายเจริญธรรม 
13 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วยนุกูล วัดโพธิ์กลาง 
14 เด็กหญิงสุภัชชา   นิลปักษ์ วัดโพธิ์กลาง 
15 เด็กชายสราวุฒิ  สังข์แก้ว วัดโพธิ์กลาง 
16 เด็กชายณัฐพัชร จันทร์ประดิษฐ์ วัดโพธิ์กลาง 
17 เด็กชายวชิรวิชญ์ ชูละเอียด สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
18 เด็กชายพงศกร  บุญรัตน์ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
19 เด็กหญิงสุพรรษา  มากมี สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
20 เด็กชายธนบุตร  บุตรเพชร สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
21 เด็กชายปิยภัทร  ไชยา วัดบางเขียด 
22 เด็กหญิงจิดาภา  แสงทรง วัดบางเขียด 
23 เด็กหญิงบุษยา  รัตนสุวรรณ์ วัดบางเขียด 
24 เด็กชายภูธิป  มนัสธีรภาพ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
25 เด็กชายธรรมภณ  อ่อนรอด สงขลาวิทยามูลนิธิ 
26 เด็กหญิงอนัญพร พุทธปานันท์ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
27 เด็กหญิงปวีณา พุทธปานันท์ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
28 เด็กหญิงกุลญรัศม์ิ สายชนะพันธ์ สงขลาวิทยามูลนิธิ 
29 เด็กหญิงภัคจิรา หีมหมัน สงขลาวิทยามูลนิธิ 
30 เด็กหญิงน้ำเพชร ทองจืด สงขลาวิทยามูลนิธิ 

 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 1 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

31 เด็กชายพินิจ เติมงาม บ้านน้ำกระจาย 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

32 เด็กชายสุภกิจ รุ่งเรือง บ้านน้ำกระจาย 
33 เด็กชายทรงสร้าง ทิพย์เกษม บ้านน้ำกระจาย 
34 เด็กหญิงปภาวรินท์ นิชลานนท์ บ้านน้ำกระจาย 
35 เด็กหญิงศรีอัมพร คงเรือง บ้านน้ำกระจาย 
36 เด็กหญิงพิรสิตา เพชรพงศ์ บ้านน้ำกระจาย 
37 เด็กหญิงเบญจมาศ บุญเพ็ชร์ บ้านน้ำกระจาย 
38 เด็กหญิงสุธีธิดา เพ็งระวะ บ้านน้ำกระจาย 
39 เด็กหญิงวรวดี กันสี บ้านน้ำกระจาย 
40 เด็กชายธนันธร มานะพรชัย บ้านน้ำกระจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 2 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงอังศยามล ทองเชื้อ บ้านน้ำกระจาย 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

2 เด็กหญิงปวีณรัตน์ เรืองศรีเดช บ้านน้ำกระจาย 

3 เด็กหญิงศรุตา ขันทะวัต บ้านน้ำกระจาย 

4 เด็กชายสงกรานต์  ดังก้อง บ้านน้ำกระจาย 
5 เด็กชายเฉลิมพงศ ์ เพ็งจุล บ้านน้ำกระจาย 
6 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แก้วแหลม บ้านน้ำกระจาย 
7 เด็กชายจิรวัฒน์ มณีนวล บ้านน้ำกระจาย 
8 เด็กชายณวรัฏ สุระกำแหง บ้านน้ำกระจาย 
9 เด็กหญิงพอใจ  ยุทธรัตน์ บ้านน้ำกระจาย 
10 เด็กหญิงอธิสา ยิ้มคง บ้านน้ำกระจาย 
11 เด็กชายภัทรดนัย เวิดสูงเนิน บ้านน้ำกระจาย 
12 เด็กชายพงศ์ธวัช สังขรัตนพันธ์ วัดท่าหิน 
13 เด็กชายธนภัทร ศัทโธ วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎรศ์ึกษา) 
14 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุขขวัญ วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎรศ์ึกษา) 
15 เด็กชายอิทธิกร ยัคพันธ์ วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎรศ์ึกษา) 
16 เด็กชายกิตติศักดิ์ ดำน้อย วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
17 เด็กชายธนากร แดงงาม วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
18 เด็กชายธีนภัทร บุญมี วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
19 เด็กชายจิรพนธ์ รอดผล วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
20 เด็กชายปัณฑา เดโชพสิษฐ์ วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
21 เด็กหญิงธิดาลักษณ์ แก้วมณี บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
22 เด็กหญิงถิรดา เกิดวั่น บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
23 เด็กชายโพธิวัฒน์ บุตรดำรงค์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
24 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ประชานิยม บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
25 เด็กหญิงธิดาพร จันทบูลย์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
26 เด็กชายอริย์ธัช รัตนวรรณ์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
27 เด็กหญิงมนัญชยา จงกลมณีย์ บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
28 เด็กหญิงปัณฑารีย์ อุไร เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 
29 เด็กหญิงชัญชนา ศรีวิไล เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 
30 เด็กหญิงพนิตสุภา แซ่วุ่น เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 

 
 
 
 
 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 2 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

31 เด็กชายจิระวิน  ผลชนะ วัดหินเกลี้ยง 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

32 เด็กหญิงมารีน่า สุนทรภักดี วัดหินเกลี้ยง 
33 เด็กชายนาวิก หลับจันทร์ วัดหินเกลี้ยง 
34 เด็กชายกันติทัต ผ่องผุด วัดหินเกลี้ยง 
35 เด็กหญิงสุกัญญา ขวัญพรม วัดสถิตย์ชลธาร 
36 เด็กหญิงบิลกิส หมัดสุวรรณ วัดสถิตย์ชลธาร 
37 เด็กชายธนกร พูนเกิด วัดสถิตย์ชลธาร 
38 เด็กหญิงจันทิญา  สุวรรณโร วัดสถิตย์ชลธาร 
39 เด็กชายธนวัฒน์ อินทรัตน์ วัดปะโอ 
40 เด็กหญิงธาราวดี  อินทรัตน์ วัดปะโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 3 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงเกศฐาภรณ์ อิสสระ วัดปะโอ 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

2 เด็กชายรังสรรค์ รุกขชาติ วัดปะโอ 

3 เด็กหญิงจิรพัตร บุญรังษี วัดปะโอ 

4 เด็กชายพัฒนพันธุ์ ชูขาว วัดปะโอ 
5 เด็กชายสงกรานต์ ขวัญคง วัดปะโอ 
6 เด็กหญิงปณิตา รอดเอียด วัดปะโอ 
7 เด็กหญิงจันจิรา อินทรัตน์ วัดปะโอ 
8 เด็กชายภานุพัฒน์ พันธุ์คง วัดปะโอ 
9 เด็กหญิงวริสรา วิหก วัดปะโอ 
10 เด็กชายณภัทร จันทร์ทอง วัดปะโอ 
11 เด็กหญิงรมัยพร กองหาโคตร วัดปะโอ 
12 เด็กชายศุภวิชญ์ ดิษร วัดปะโอ 
13 เด็กหญิงนภัทร เขียวชุม วัดปะโอ 
14 เด็กชายกิตติคุณ สังข์ดวงยาง วัดปะโอ 
15 เด็กหญิงรุจิสา ปานแก้ว บ้านดอนข้ีเหล็ก 
16 เด็กชายกัณตพิชญ์ มุณีศรี บ้านดอนข้ีเหล็ก 
17 เด็กชายชยพล แก้วยศกุล บ้านดอนข้ีเหล็ก 
18 เด็กหญิงศุภกานต ์เพชรรัตน์ บ้านดอนข้ีเหล็ก 
19 เด็กหญิงตะวันฉาย อภัยรัตน์ บ้านดอนข้ีเหล็ก 
20 เด็กหญิงนันณภัส เพ็ชรัตน์ บ้านดอนข้ีเหล็ก 
21 เด็กชายธีระวัฒน์ คำสุริยา บ้านดอนข้ีเหล็ก 
22 เด็กหญิงสุชาดา  รัตนแก้วมณี บ้านดอนข้ีเหล็ก 
23 เด็กหญิงมณทิรา ดูดวง วัดกลาง 
24 เด็กชายอัครพล สุขสวัสดิ์ วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
25 เด็กหญิงกชกานต ์ศิริเจริญ วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
26 เด็กหญิงธัญญาพร มะเดื่อ วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
27 เด็กหญิงธันย์ชนก ท้ายวัง วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 
28 เด็กหญิงสรัญญา แสงอ่อน วัดผาสุกาวาส(พิศิษฎ์พิทยา) 
29 เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีนครดี วัดประตูเขียน 
30 เด็กชายสุรชาติ คำมณี วัดประตูเขียน 

 
 
 
 
 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 3 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

31 เด็กชายวงศกร วงศ์สุวรรณ วัดประตูเขียน 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

32 เด็กชายเพชรรัษฎา ไฝอินทร์ วัดประตูเขียน 
33 เด็กชายณฐฎวรรธ จันทร์มี วัดประตูเขียน 
34 เด็กหญิงอริสรา จันทรังสี วัดกลาง 
35 เด็กหญิงสุดารัตน์ แคล้วอาวุธ บ้านทุ่งใหญ่ 
36 เด็กหญิงไอริณ เบ็ญหมัด บ้านทุ่งใหญ่ 
37 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองนิมิตร บ้านทุ่งใหญ่ 
38 เด็กชายอัครวินท์ นวลละออง วัดสว่างอารมณ์ 
39 เด็กหญิงบุปผา พรหมชาติ วัดสว่างอารมณ์ 
40 เด็กชายอัลฮะมีดู ไพบูลย์ วัดวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 4 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กชายพุฒิพงศ ์จูหม๊ะ หนองหอย 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

2 เด็กชายพัชรพล หนูทอง หนองหอย 

3 เด็กชายธนากร อ่ิมสะอาด หนองหอย 

4 เด็กชายธนภัทร พุฒิด้วง หนองหอย 
5 เด็กชายปกรณ ์โกศัยกานนท์ หนองหอย 
6 เด็กหญิงจิราภา ยืนยง บ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศลีคุณ) 
7 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  กริ้วกราย บ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศลีคุณ) 
8 เด็กหญิงณลิตา ณ สงขลา บ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศลีคุณ) 
9 เด็กหญิงสโรชิน ศรีสมัย บ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศลีคุณ) 
10 เด็กชายอิสรางกูร โกศลสุรัตน์ บ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศลีคุณ) 
11 เด็กหญิงวริศรา  มะอักษร เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
12 เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีทะชะ เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
13 เด็กชายนภัส เพชรมุณี เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
14 เด็กชายกฤติเดช  ฉัตรจินดา เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
15 เด็กชายวรานนท์  ศรพิชัย เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
16 เด็กชายณฐกฤษณ์ เซ็นยะหมัด เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
17 เด็กหญิงณัฐราวดี เหมรัญ เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 
18 เด็กชายเศรษฐพงศ ์เกตุสุริยงค ์ ศรีวิทยา 
19 เด็กชายจิรายุ ยอมเยาว์ ศรีวิทยา 
20 เด็กหญิงปวริศา  กาลวงศ์ ศรีวิทยา 
21 เด็กชายวชิรวิชญ์ หิรัญพันธุ์ ศรีวิทยา 
22 เด็กชายศุภณัฐ แมงทับ ศรีวิทยา 
23 เด็กชายพรหมพิริยะ เฝือคง ศรีวิทยา 
24 เด็กหญิงฐิตาภา แก้วภิบาล ศรีวิทยา 
25 เด็กชายเกียรติตระกูล เชือนหยู ศรีวิทยา 
26 เด็กชายชยพล พูลเสน ศรีวิทยา 
27 เด็กหญิงพิชญธิดา พันธ์เหมือน ศรีวิทยา 
28 เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองอ่อน ศรีวิทยา 
29 เด็กหญิงวริญา คามานันท์ วัดมะขามคลาน 
30 เด็กชายปริวรรต มหามิตร อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 

 
 
 
 
 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 4 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

31 เด็กชายเตวิช ดอนเกิด อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

32 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิซ เลาะดิเยาะ อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
33 เด็กหญิงพีระภัทร นิริยกรกุล อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
34 เด็กหญิงรัชวิน สุระกำแหง อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
35 เด็กชายศราวิณ  ภักดี วัดห้วยลาด 
36 เด็กชายสุกฤษฎิ์  โกศรี วัดป่าขาด 
37 เด็กชายภัคพล   ทองพันชั่ง วัดป่าขาด 
38 เด็กชายนพนนท์ สุวรรณหอม วัดป่าขาด 
39 เด็กหญิงณัฐมน อินทมโน วัดป่าขาด 
40 เด็กหญิงสุทธิตา สุวรรณมณี วัดป่าขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 5 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงจิราพร กริ้วกราย ในเมือง 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

2 เด็กหญิงกมลชนก ไชยกาญจน์ ในเมือง 

3 เด็กหญิงวริศรา จะมู ในเมือง 

4 เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วชุมพันธ์ ในเมือง 
5 เด็กชายฐากูร ไหมคง ในเมือง 
6 เด็กชายนฤเบศร์ ไชยเส้ง บ้านบางดาน 
7 เด็กหญิงวีริยา คงพร บ้านบางดาน 
8 เด็กชายพฤกษ์ วงศ์กระจ่าง วัดเขากลอย 
9 เด็กชายธนากร วิจิตร วัดเขากลอย 
10 เด็กชายกฤษกร ปาลรัตน์ วัดทุ่งหวังใน 
11 เด็กชายวงศกร   เพ็ชรประดับ วัดทุ่งหวังใน 
12 เด็กชายนัทธพงศ ์จันทร์สุวรรณโณ วัดทุ่งหวังใน 
13 เด็กชายวสุธร ศรีสัตบรรณ วัดทุ่งหวังใน 
14 เด็กชายธนาวัฒน์ สุขกระจ่าง วัดทุ่งหวังใน 
15 เด็กชายปิติภัทร พานิช วัดทุ่งหวังใน 
16 เด็กชายตฤณ สุวลักษณ์ สมัยศึกษา 
17 เด็กชายกิตติศักดิ์ ฆังคะจิตร ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
18 เด็กชายประกฤต ลาภวารี วิเชียรชม 
19 เด็กชายณัฐพล นนทะสร จุลสมัย 
20 เด็กชายสพลธร โฉมฉลาด วัดทำนบตางหน 
21 เด็กชายปฤษฎี คล้ายดวง เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
22 เดก็ชายธนกฤต สุทธิพงศ์ ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
23 เด็กชายไตรภพ มีชำนาญ ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
24 เด็กชายภูมิบดินทร์ ดวงภักดี เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
25 เด็กชายกันตพงศ ์เตชะวันโต จุลสมัย 
26 เด็กชายภรัญยู แสงมณี เสนพงศ์ 
27 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ขุนพรมเกสรา พัฒนศึกษา 
28 เด็กชายภัทรกร เทียงดาห์ บุญเลิศนุสรณ์ 
29 เด็กหญิงพรหมพร คณะทอง วัดห้วยพุด 
30 เด็กหญิงอัยดา เงินจันทร์ วัดตาหลวงคง 

 
 
 
 
 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 5 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

31 เด็กชายธราเทพ โมสิกะ วัดโลกา 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
08.30 – 10.00 น. 
 

32 เด็กชายแซม โจเอล ชมิด วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
33 เด็กชายธนศักดิ์ สุทธิมาศ จิปิภพพิทยา 
34 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ หนูประดับ วิเชียรชม 
35 เด็กชายพงค์ตะวัน สงทอง เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
36 เด็กหญิงจณิสตา ศักดิ์ศรี สิงหนครวิทยานุสรณ์ 
37 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสวัสดิ์ เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคณุานสุรณ์) 
38 เด็กหญิงรสิตา บุญรัตนัง เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 
39 เด็กหญิงสุพิชญา สุขศรี วัดท่าหิน 
40 เด็กหญิงณัฐนรี ทองขจร ศรีสว่างวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 6 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กชายดาบชัย สุวรรณหอม พรหมเจริญวิทยา 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา  
10.00 – 11.30 น. 

2 เด็กหญิงพรนภัส ทองแดง ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
3 เด็กชายเอกสิทธิ์ หนูดำ วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
4 เด็กหญิงกัญธิลา เลียวดำ วัดห้วยพุด 
5 เดก็ชายนันทพัทธิ์ ทองนิมิตร สมเด็จเจ้าพระโคะ 
6 เด็กหญิงใบเงิน เอกทัตน์ สุมิตรา 
7 เด็กหญิงไอรดา บินตุเหล็ม ประเสริฐสุข 
8 เด็กชายปิยวัฒน์ ประพันธ์บัณฑิต ศิริพงศ์วิทยา 
9 เด็กชายอริญชย์ เกตุสุวรรณ สุมิตรา 
10 เด็กชายวโรดม กาโร วัดโลกา 
11 เด็กชายปรวัต จันทร์ชู วิเชียรชม 
12 เด็กชายปริพล นิลมาส วัดขนุน 
13 เด็กชายศิริวัฒน์ แซ่จิ๋ว บุญเลิศอนุสรณ์ 
14 เด็กหญิงณัฐชยา แซ่อ๋อง เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 
15 เด็กชายอชิรวิทย์ เขียวประดิษฐ บ้านควนเนียง 
16 เด็กหญิงวรัญญา สังข์สินไชย วัดท่าข้าม 
17 เด็กหญิงสุภัทรศรา หมวกรอง บ้านคลองท่าแตง 
18 เด็กชายวรพัฒน์ สมาน วันจันทน์ 
19 เด็กชายสิรวิชญ์ สุวรรณโล วัดศรีวิเทศสังฆาราม 
20 เด็กชายกฤษณพล ทองดีเลิศ วัดแม่เตย 
21 เด็กหญิงศศิววรรณ กิ้มเถี้ยว วัดสถิตย์ชลธาร 
22 เด็กหญิงวรรณกานต์ ช่วยสุรินทร์ บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 
23 เด็กหญิงวรดา พิมพ์โยธา บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 
24 เด็กหญิงสุภัทรตรา คงจินดามณี บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 
25 เด็กหญิงสไบทิพย์ ศรีนุ่น ชุมชนวัดบ้านขาว 
26 เด็กหญิงดารารัตน์ พิมพ์ทอง สมเด็จเจ้าพระโคะ 
27 เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สิกขะโต เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 
28 เด็กชายพิชากร ศศิธร วัดบ้านพร้าว 
29 เด็กหญิงขวัญชนก แก้วเรียง วัดทำนบตางหน 
30 เด็กชายศุภณัฐ จิตภักดี ชุมชนบ้านน้ำน้อย 

 
 
 
 
 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 6 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

31 เด็กชายพงศกร เส้งสุวรรณ วัดบ้านพร้าว 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา  
10.00 – 11.30 น. 
 

32 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เพชรัตน์มุณี เทศบาล 1 บ้านสะเดา 
33 เดก็ชายอินทัช สุรักษา วัดเลียบ 
34 เด็กชายวนัสนันท์ เพชรจำรัส วัดชะแล้ 
35 เด็กชายวุฒิภัทร เดชะ ชุมชนบ้านน้ำน้อย 
36 เด็กหญิงศุภิสรา ขุนศักดิ์ วัดท่าหิน 
37 เด็กหญิงอธิติยา สูงศักดิ์ วัดท่าหิน 
38 เด็กชายซีคารูสฮ์ ทองแก้ว รุ่งภิญโญ 
39 เด็กชายอรัญชัย ช่วยพก ทวีรัตน์ 
40 เด็กชายสิรวัชญ์ อุทกูล พรหมเจริญวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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กลุ่มที่ 7 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กชายธนภัทร สังข์สินเลิศ เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
10.00 – 11.30 น.  

2 เด็กหญิงณัฐนันท์ เอกสินธุ์ ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
3 เด็กหญิงธนัญญา ศรีสุข วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถมัภ์) 
4 เด็กหญิงปริยากร ทองแก้ว วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถมัภ์) 
5 เด็กชายซันฟา สันหลง เทศบาล 2 บ้านสะเดา 
6 เด็กชายศรเทพ สุขทร วัดตาหลวงคง 
7 เด็กชายญาณาธิป พันฟอง จุลสมัย 
8 เด็กหญิงฐานะทิพย์ เสน่ห์หา วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
9 เด็กชายรพีภัทร รัตนพันธ์ วัดชะแล้ 
10 เด็กชายอรรถพล เหล่าสุวรรณ พรหมเจริญวิทยา 
11 เด็กชายรวิภาส บุญกำเนิด วัดโลกา 
12 เด็กหญิงทัตติยา ทองกุล บ้านควนเนียง 
13 เด็กหญิงณัฐชยา ระสิตานนท์ วัดปะโอ (พรุพิทยาคม) 
14 เด็กชายศุภฤกษ์ ดวงสุวรรณ วัดห้วยพุด 
15 เด็กหญิงปิ่นนภา ขนุนอ่อน เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
16 เด็กชายชญานิน หนูจันทรัตน์ วัดห้วยพุด 
17 เด็กชายกฤตยชญ์ รัตนขวัญ เทศบาลโคกกลอย 
18 เดก็ชายธันวิน ปาลรัตน์ วัดห้วยพุด 
19 เด็กหญิงบัญญาริสา ขักขะโร วัดห้วยพุด 
20 เด็กชายกันตยศ สวัสดี สมพงศ์วิทยาจทิ้งพระ 
21 เด็กหญิงปาลิตา ลืมลี วัดศีรษะคีรี 
22 เด็กหญิงพาทินธิดา วังชัยศรี วัดตาหลวงคง 
23 เด็กชายกฤษฏิ์ คันทะโร เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 
24 เด็กชายอาทินันท์ แก้วมณี วัดห้วยลาด 
25 เด็กชายภัทรดนัย สอนทอง ราษฎร์บำรุง 
26 เด็กหญิงภัททิยา จงคดี วัดนางเหล้า 
27 เด็กหญิงนภัทษร โพธิโสดา วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
28 เด็กหญิงปารม ีสงวนเขียว บ้านวัดใหม่ 
29 เด็กหญิงอภิสรา เสภาปลอด วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) 
30 เด็กชายศรุต ทองซุ้นห่อ วัดท่านางหอม 
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กลุ่มที่ 7 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

31 เด็กชายวีรวิชญ์ คำมี วัดท่านางหอม 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา  
10.00 – 11.30 น. 
 

32 เด็กชายวิชญพล จันทร์เพ็ง วัดทำนบตางหน 
33 เด็กชายศิรวุธ ปานมี วัดแหลมพ้อ 
34 เด็กชายยศภัทร บุญกำเนิด วัดโลกา 
35 เด็กหญิงณัฐธิดา พันธุ์คีรี บ้านวัดใหม่ 
36 เด็กหญิงชยุตรา สะกวี วัดเลียบ 
37 เด็กชายพงศธร แซ่ลี้ วัดเลียบ 
38 เด็กชายวิเชียร เหมมัน บ้านม่วงพุ่ม 
39 เด็กชายธนาธิป แก้วบุตร วัดศีรษะคีรี 
40 เด็กชายวงศกร บุญฤทธิ์ วิเชียรชม 
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ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กชายชนกันต์ ไชยทอง ชุมชนวัดควนมีด 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
10.00 – 11.30 น.  
 
หมายเหตุ นักเรียนผ่าน 
การคัดเลือกความสามารถ
พิเศษ  ไม่ต้องมา 
รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์  
ให้มาในวันมอบตัว 

2 เด็กชายพงศพัศ สุวลักษณ์ บ้านน้ำกระจาย 

3 เด็กชายปวริศ คงเมือง วัดผาสุกาวาส 

4 เด็กชายก้องภพ ดิสสระ วัดเลียบ 
5 เด็กหญิงนภัทสวรรณ ภัยรัตน์ แจ้งวิทยา 
6 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อุฤทธิ์ บ้านม่วงพุ่ม 
7 เด็กหญิงพัทธรินทร์ บัวบรรจง สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
8 เด็กหญิงชมพูนุท ศรีทะชะ วัดโลกา 
9 เด็กชายอนุชา แก้วบุตร วัดศีรษะคีรี 
10 เด็กชายปิยะพงศ์ บางเหรียง วัดทำนบตางหน 
11 เด็กชายภูรินท์ จันทร์สุวรรณ กิติคุณ 
12 เด็กหญิงมนทกิานติ ดิ้นทอง วัดท่านางหอม 
13 เด็กชายวีรภัทร สุวรรณโน  วิเชียรชม 
14 เด็กชายกฤษกร ชัยมีบุญ วิเชียรชม 
15 เด็กหญิงลภัสรดา ช่อดอก วัดสว่างอารมณ์ 
16 เด็กชายภีมเดช ภู่ภักดี พลวิทยา 
17 เด็กหญิงพรพอเพียง อนันตะ บ้านท่าคุระ (บริหารราษฎร์นุกูล) 
18 เด็กหญิงอันธิกา จันทรัตน์ แจ้งวิทยา 
19 เด็กชายวีรภัทร แก้วจารนัย พัฒนศึกษา 
20 เด็กหญิงปทิตตา สุนทรพฤกษ์ วิเชียรชม 
21 เด็กชายปราชญ์ชานนท์ พลศรี แจ้งวิทยาสงขลา 
22 เด็กชายนวพล สุขยะฤกษ์  (ความสามารถพิเศษ) เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว   
23 เด็กชายนัธทวัฒน์ จิตเลขา (ความสามารถพิเศษ) เทศบาล 1 ถนนนครนอก 
24 เด็กหญิงณัฐกานต ์โคพิชัย (ความสามารถพิเศษ) บ้านน้ำกระจาย 
25 เด็กหญิงพรชนก โคพิชัย  (ความสามารถพิเศษ) บ้านน้ำกระจาย 
26 เด็กชายธีระดนัย นพรัตน์ สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
27 เด็กชายกฤตภาส เจริญ   (ความสามารถพิเศษ) กิตติวิทย์หาดใหญ่ 
28 เด็กหญิงปัดชลี ปานสีเส้ง  (ความสามารถพิเศษ) เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
29 เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณจินดา เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
30 เดก็ชายโภควินทร์ แก้วขาว วัดนางเหล้า 
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ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

31 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศรีวรรณ พลศึกษา 

1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา  
10.00 – 11.30 น. 
 

32 เด็กชายณฐภัค ศรีวิลัย ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
33 เด็กหญิงธัญจิรา จันทร์หอม วัดทำนบตางหน 
34 เด็กชายกฤติเดช มากแก้ว บ้านดอนประดู่ 
35 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร หนูแก้ว วัดทำนบตางหน 
36 เด็กชายสิทธินนท์ สุวรรณรัตน์ เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 
37 เด็กหญิงวรรณวิภา ขุนกาญ วัดโลกา 
38 เด็กชายวัทธิกร คงทองคำ วัดลำนาว 
39 เด็กหญิงอมรา จันทเลิศ วัดทำนบตางหน 
40 เด็กหญิงกานต์ชนิต ฉิ้มฉาย วัดควนชะลิก 
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ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงอัญญาณี หนูภิรมณ์ วัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
10.00 – 11.30 น.  

2 เด็กชายอัศม์เดช แก้วมาก บุญเลิศอนุสรณ์ 
3 เด็กหญิงณภัทรา แก้วมณี สวัสดิ์บวร 

4 เด็กหญิงอาทิตยิา สวยงาม อนุบาลปากพะยูน 
5 เด็กหญิงณัฎฐธิดา ชาญณรงค์ วัดทุ่งบัว 
6 เด็กชายเกรียงศักดิ์ อินทสระ บ้านขนุน 
7 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ แก้วดำ สวัสดิ์บวร 
8 เด็กชายพชรดล ศศิธร วัดชะแล้ 
9 เด็กชายยศกร ทองกุล บ้านกลาง 
10 เด็กหญิงกุลสตรี ฤทธิเดช บ้านขนุน 
11 เด็กหญิงธัญกันต์ เหมรัตน์ บ้านขนุน 
12 เด็กชายองอาจ ทองศรี เทศบาลปากพนัง 2 
13 เด็กหญิงรัตนา วรรณบวร บ้านกลาง 
14 เด็กหญิงศุภานิช พลากร บ้านกลาง 
15 เด็กชายอัลฟัลฟา วาดงาม บ้านน้ำกระจาย 
16 เด็กชายณฐกร หนูเสน สวัสดิ์บวร 
17 เด็กหญิงก่ิงกาญจน์ คงเดิม วัดปะโอ 
18 เด็กหญิงศตพร ใสสงค์ วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
19 เด็กหญิงประภาวดี กุศลสนอง วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 
20 เด็กชายชาลี หลีแจ้ อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 
21 เด็กชายคณิศร พุ่มเสนาะ เทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกลูกิจอุทิศ) 
22 เด็กชายอนันดา ลายทิพย์ เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 
23 เด็กชายอรรถพล คงเกื้อ เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 
24 เด็กหญิงศุภสุตา เรืองสม บ้านน้ำกระจาย 
25 เด็กชายนัฐวุฒิ สมวงค์ วัดนารังนก 
26 เด็กหญิงศศิกานย์ เหลือสุข วัดแหลมพ้อ 
27 เด็กหญิงปานฟ้า มัจฉาวานิช สิงหนครวิทยานุสรณ์ 
28 เด็กหญิงชนกานต์ เชื้อพราหมณ์ วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) 
29 เด็กหญิงอลิสา มณีรัตน์ วัดตาหลวงคง 
30 เด็กชายกิตติเทพ พรหมสาลี แจ้งวิทยา 
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หมายเหต ุ

31 เด็กชายกชญานันท์ นวลละออง วิเชียรชม 1.  นักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
2. รายงานตัวและ 
ยืนยันสิทธิ์ ช่วงเวลา 
10.00 – 11.30 น. 

32 เด็กชายกรวิชญ์ เกิดทิพย์ ศรีนครมูลนิธิ 
33 เดก็ชายณรงค์ศักดิ์ สุขจินดา วิเชียรชม 
34 เดก็ชายไตรภูม ิพรหมพุฒแก้ว บ้านท่าขา้ม 
35 เด็กชายวรรณชนะ หมัดอุสัน อามานะศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


