
 
 
 
 
  
 
 

 ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)       
ประจำปีการศึกษา  2566 

....................................................... 
  

   ตามที ่โรงเร ียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ประกาศรับสมัครนักเร ียนเข้าเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  
ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14  - 18  กุมภาพันธ์  2566  นั้น 
   บัดนี ้โรงเรียนได้ดำเนินการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อ 
แนบท้ายประกาศ  ดำเนินการมอบตัวในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566  ตามห้องและช่วงเวลาที่กำหนด  
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  หากนักเรียนไม่ดำเนินการมอบตัว ทางโรงเรียนถือว่านักเรียน “สละสิทธิ์”   
ในการเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2566 
                   หมายเหตุ นักเรียนจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองในวันมอบตัว นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม  
และเตรียมเอกสารหลักฐานในการมอบตัวให้ครบถ้วน 
 
 

 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
  

 
 
                (นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
 

    

 

 

 

 

ช่วงเวลา ห้อง 
08.30 – 11.00 น. 1104 



 
 
 

****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”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)                              

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 

1 เด็กชายภูมินริศร์ ใจนุ่ม โรงเรียนกติิคุณ 
2 เด็กหญิงนิยาดา พูนยิ้ม โรงเรียนบ้านชะแม 

3 เด็กหญิงปาณิศา เพชรสุวรรณ  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
4 เด็กชายภูบดินทร์ วันระยานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 คลองแหอัจฉริยะ 
5 เด็กหญิงภิรัญญา แก้วศรี โรงเรียนในเมือง 
6 เด็กชายพัสกร ทองสง  โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 
7 เด็กชายนฤพนธิ์ อินยานวน โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 
8 เด็กชายภัทรวัฒน์ โฮมแพน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 
9 เด็กชายธนกฤต นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
10 เด็กหญิงธิภัณญา บัวรัตนะ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 
11 เด็กหญิงธนัญญา เกสโร โรงเรียนวัดปะโอ 
12 เด็กหญิงรวิสรา อุทัยแจ่ม โรงเรียนในเมือง 
13 เด็กหญิงกันต์ฤทัย แนมน้อย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 
14 เด็กชายณัฐภัทร์ ผดุงศักดิ์ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา 
15 เด็กชายชวิศ คงศรี โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา 
16 เด็กหญิงพิมพกานต์ รังษี โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 
17 เด็กชายปุณณวรรธน์ แซ่ภู่ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 
18 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วศรีสุข โรงเรียนทวีรัตน์ 
19 เด็กชายปัณณวัฒน์ กาญจนันท์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 
20 เด็กหญิงสิตานัน ระสิตานนท์ โรงเรียนวัดปะโอ 
21 เด็กชายพัฒนพล สุวรรณเดชา โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
22 เด็กชายศุภกิจ นวลจรัส โรงเรียนกิติคุณ 
23 เด็กชายธานากร สอนา โรงรียนบ้านนา 
24 เด็กหญิงอริสา เจริญมาก โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 
25 เด็กชายสุทธิภัทร ทับรอด โรงเรียนสมัยศึกษา 
26 เด็กชายธนพล สีชมภู โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 
27 เด็กหญิงธีร์สุดา แก้วสามกูล โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 
28 เด็กหญิงประภาศิริ แสนสุข โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 
29 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยภักดี โรงเรียนวงศ์วิทย์ 
30 เด็กหญิงพิชามญ พุทธสุข โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตรวจสอบเอกสารการมอบตัว 
(ห้องตามประกาศ) 

ชำระเงินรายการต่าง ๆ 
ตามที่กำหนด 

(ห้องตามประกาศ) 

นำใบเสร็จ 
- วัดตัวเพื่อตัดชุดพิธีการ  (ใต้อาคารศิระกราน) 

- รับชุดพละ อุปกรณ์การเรียน  

 


