
 
 
 
 
  
 
 

 ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

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

  

   ตามท่ีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                        
ประจำปีการศึกษา  2566  ระหว่างวันที่  11 – 15  มีนาคม  2566  นั้น 
   บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 30
มีนาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ตามบัญชีรายชื่อ 
แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  ดำเนินการมอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2566 
ตามห้องและช่วงเวลาที่กำหนด ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  หากนักเรียนไม่ดำเนินการมอบตัว       
ทางโรงเรียนถือว่านักเรียน “สละสิทธิ์” ในการเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

 
                    หมายเหตุ นักเรียนจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองในวันมอบตัว   นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม  
        และเตรียมเอกสารหลักฐานในการมอบตัวให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
  

 
                (นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
 

    
 

เวลา กลุ่ม สถานที่มอบตัว 

08.30 -10.30 น. 

1  ห้อง  2201 
2 ห้อง 2203 
3 ห้อง 2205 
4 ห้อง 2207 
5 ห้อง 2301 

10.30 -12.00 น. 

6 ห้อง 2303 
7 ห้อง 2305 
8 ห้อง 2307 
9 ห้อง 2401 



 
****เพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมเอกสารและเงินสำหรับการมอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2566  

โรงเรียนขอแจ้งรายละเอียดสำหรับการมอบตัว ดังต่อไปนี้ **** 
 

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ม.4 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     รายละเอียดการเกบ็เงิน 
 

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 2 เมษายน 2566 ตามห้องที่ประกาศ 
                          -  หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว “ถือว่าสละสิทธิ์”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตรวจสอบเอกสารการมอบตัว 
(ห้องตามประกาศ) 

ชำระเงินรายการต่าง ๆ 
ตามที่กำหนด 

(ห้องตามประกาศ) 

นำใบเสร็จ 
- วัดตัวเพื่อตัดชุดพิธีการ  (ใต้อาคารศิระกราน) 

- รับชุดพละ อุปกรณ์การเรียน  

 



 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 
กลุ่มที่ 1 ห้อง 2201     

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 
 

หมายเหต ุ

1 นายก้องภพ ทองมี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ เวลา  
08.30 -10.30 น. 2 เด็กชายอัฟฟาน อีมหมัน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 

3 นางสาวยสวดี มุสิกะสังข์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
4 นางสาววรัญญา หีมหมัน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
5 เด็กหญิงศุภวรรณ ยิ่งเภตรา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
6 นางสาวอธิกานต์ อินยาโน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
7 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เกตุสุริยงค์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
8 เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเขียว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสียงอ่อน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
10 เด็กหญิงอรุณทิพย์ ช่วยนวล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
11 เด็กชายฉลอง ชูมาก นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
12 นางสาวอภิชญาน์ สะรุโณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
13 เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมยา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
14 นางสาวธัญวรัตน์ เพชรนุ่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
15 นางสาวศิรัญญา เส้งเล่ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
16 นางสาวเอมิกา หนูประดับ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
17 นางสาวณัฐนันท์ หนูคูขุด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
18 นางสาวเบญญาภา วัลประเวศ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
19 นางสาวเทพธิดา ขวัญคง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
20 นางสาวมีนณตา รอดรวยรื่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
21 นายอดิรุจ บัวงาม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
22 นางสาวพรประภา บัณฑิตย์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
23 เด็กหญิงกุลรัตน์ อมรยุ้ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
24 นางสาวปาณัทดา เหมือนทองมาก นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
25 นางสาวภัณฑิรา จิตภักดี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
26 เด็กหญิงพิชามญช์ นกน้อย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
27 นางสาวปิยดา นุ่มนวล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 
28 นางสาวเหมวรรณ หิรัญพันธ์ เสม็ดจวนวิทยาคม วิทย์ - สุขภาพ 
29 นางสาวปิยดา ขุนศรีจันทร์ สทิงพระชนูปถัมภ์ วิทย์ - สุขภาพ 
30 นางสาวนิสรีน สันหมุด วัดสถิตย์ชลธาร วิทย์ - สุขภาพ 
31 นางสาวธนพร สุวรรณรัตน์ กวงฮ้ัว วิทย์ - สุขภาพ 
32 นายวีรภัทร แซ่ตัน นาทวีวิทยาคม วิทย์ - สุขภาพ 
33 นายเนติกานต์ ไหมอ่อน มหาวชิราวุธ วิทย์ - สุขภาพ 
34 เด็กหญิงสุชาวดี  พงศ์ทอง นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 

35 เด็กหญิงธนัชชา  พร้อมมูล นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ วิทย์ - สุขภาพ 

36 นางสาวธนรัศมิ์  กุลอริยะพัฒน์ มหาวชิราวุธ วิทย์ - สุขภาพ 



 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 2  ห้อง 2203 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 
 

หมายเหต ุ

1 นางสาวญาณิศา จันทรังษี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ เวลา  
08.30 -10.30 น. 2 นางสาวปนัดดา หนูมี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 

3 นางสาววรินธร สุมณฑา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
4 เด็กหญิงสิรินทรา หมาดง๊ะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
5 เด็กชายจิรวัฒน์ เส้งแดง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
6 เด็กชายณัฐศิลป์ เศียรสุกรี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
7 เด็กหญิงเขมมิสรา บ่อรุณรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
8 เด็กหญิงธัญพิชชา ขวดแก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
9 เด็กชายภัคพล จันทร์ปาน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
10 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลรรพรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
11 เด็กชายธนกฤต ฤทธิเดช นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
12 เด็กชายภูเบศร ชูมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
13 นายภูรินท์ สายชนะพันธุ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
14 นายศรานันท์ บัวงาม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
15 นางสาวอิงทิรา แสงประทีป นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
16 นายฆฤน หนูทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
17 เด็กชายวงศกร หีมโต๊ะดีน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
18 เด็กหญิงชนัญชิตา หนูทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
19 นางสาวภัทรวดี ประถม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
20 นางสาวมิชชานันท์ สุขสำราญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
21 นายณัฐวัฒน์ ทองเอียด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
22 นายศุภกฤต สุวรรณรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
23 นางสาววรุณี พันธทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
24 นายทรงยศ ณ พัทลุง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
25 เด็กหญิงกรรณิกา แก้วกาธร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
26 นายณภัทร อัตถะพันธุ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
27 เด็กหญิงทัตพิชา เมืองสุด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
28 เด็กหญิงปนัสยา ดำโชติ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
29 นางสาวภัทรพร ยินดีประเสริฐสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 
30 นายอานันท์ เอ่ียมสอาด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ - ตำรวจ 

 
 
 
 
 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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กลุ่มที่ 3 ห้อง 2205 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 
 

หมายเหต ุ

1 นายภาณุพงศ์ อภัยภักดี หาดใหญ่วิทยาลัย 2 วิทย์ - ตำรวจ เวลา  
08.30 -10.30 น. 2 นายอนันต์สิทธิ์ ขาวบาง สงขลาวิทยาคม วิทย์ – ตำรวจ 

3 นางสาววิศัลย์ศยา คชกูล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
4 นายอนุวรรัตน์ กำเนิดกลับ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
5 นางสาววรัทยา หละหมัน ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ วิทย์ - ตำรวจ 
6 นางสาวปรางรัตน์ คงสุวรรณ วรนารีเฉลิม วิทย์ - ตำรวจ 
7 นางสาวณัฐิดา กาญจนโชติ เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย วิทย์ - ตำรวจ 
8 นายภูมินทร์ จันสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – ตำรวจ 
9 นายอานัส แสนกล้า บ้านแสนสี วิทย์ – ตำรวจ 
10 นายพิทยุตม์ สืบไทย มหาวชิราวุธ  วิทย์ – ตำรวจ 
11 นายผดุงศักดิ์ นุ้ยเจริญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
12 เด็กชายกรวิชญ์ ประทุมวัลย์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
13 นางสาวกนิษฐปฐม พิทักษธรรม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
14 นายอภิวิชญ์ วิจิตรเวชการ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
15 เด็กหญิงธัญชนก ศรีสุขใส นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
16 นางสาวปัญญวีย์ จอมสุริยะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
17 เด็กหญิงผกาทิพ รอดสวัสดิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
18 เด็กหญิงศุภิศา ทองสุวรรณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
19 เด็กหญิงอัจฉรา ขุนสมาน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
20 เด็กชายมะซาฟาวี อีแต นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
21 เด็กชายวิทวุฒิ แสงจันศิริ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
22 นายอัสวิน เอียดเจริญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
23 เด็กหญิงภัคจิรา สีกอเกื้อ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
24 เด็กหญิงอารสต้า หมันจีด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
25 นายทีฆายุทธ ขันคำ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
26 เด็กหญิงจินตภัทร บุญชู นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
27 เด็กหญิงกนิษฐา แก้วสีสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
28 เด็กชายกิตติศักดิ์ ราชเมืองขวาง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
29 เด็กหญิงฐิติกานต์ คงชู นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
30 เด็กหญิงภัทรภา โคมละ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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กลุ่มที่ 4  ห้อง 2207 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 
 

หมายเหต ุ

1 เด็กชายณัฐญพล ชนะโรค นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต เวลา  
08.30 -10.30 น. 2 นางสาวกรสิริวรรณ จันทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 

3 นางสาวธนัชพร สุขสันต์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
4 นางสาวอรพิมล พันธนิยะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
5 นายจักรภัทร โพธิโสดา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
6 นางสาวณัฐธิชา เพชรช ี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
7 นางสาวธิดาวรรณ เศียรฤทัย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
8 นางสาวพรรณวษา เศียรฤทัย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
9 นายนัทธพงศ์ มีชัยชนะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
10 นายพงศกร บุญรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
11 เด็กหญิงเบญญาภา ซุ่นเลี่ยง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
12 เด็กหญิงอินธิญา เจียรวรรณ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
13 เด็กหญิงชญาดา สุนทรพฤกษ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
14 นางสาวฮัชซูน่า จอมประดิษฐ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
15 เด็กหญิงนุชนาถ ไชยวรรณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
16 นางสาวณัฎฐ์นรีย์ ชูชีพ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
17 นางสาวปัญธกาญจน์ จันทร์ทองโชติ นิคมสงเคราะห์ วิทย์ – คณิต 
18 นางสาวกัญญณัฐ เรือนวาส สามบ่อวิทยา วิทย์ – คณิต 
19 นายวีรภาพ เจริญศรี สามบ่อวิทยา วิทย์ – คณิต 
20 นายวีรภัทร เจริญศรี สามบ่อวิทยา วิทย์ – คณิต 
21 นางสาวเบญญาภา สาบวช พัฒนศึกษา วิทย์ – คณิต 
22 นางสาว ณ ขวัญตะวัน ทองชูช่วย คูเต่าวิทยา วิทย์ – คณิต 
23 นางสาวพิชญาภา สมหวัง ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ วิทย์ – คณิต 
24 นางสาวจิตรานุช ขุนบุรี วัดเจดีย์งาม วิทย์ – คณิต 
25 นายณัฐกรณ์ คำสง บ้านคูหา วิทย์ – คณิต 
26 นางสาวแก้วกิตติการณ์ แสงสว่าง ปากพะยูนพิทยาคาร วิทย์ – คณิต 
27 นางสาวอภิชญา สวยงาม สทิงพระวิทยา วิทย์ – คณิต 
28 นายภูภัส คงสมปิติกร นาทวีวิทยาคม วิทย์ – คณิต 
29 นางสาวจันทิมา ทรงประดิษฐ์ สงขลาวิทยาคม วิทย์ – คณิต 
30 นายจิรพงค์ คงแก้วเคลื่อน  การศึกษานอกระบบ วิทย์ – คณิต 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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กลุ่มที่ 5 ห้อง 2301 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 

 

หมายเหต ุ

1 นายจิรเดช ช่วงรัมย์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วิทย์ – คณิต เวลา  
08.30 -10.30 น. 2 นางสาวอนัญพร ธนนิมิตร สทิงพระวิิทยา วิทย์ – คณิต 

3 เด็กชายรฐนนท์ สุระกำแหง ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ วิทย์ – คณิต 
4 เด็กหญิงศศินันท์ ไชยจารีย์ สามัคคีอิสลามวิทยา วิทย์ – คณิต 
5 เด็กหญิงวิภูษิตา ทองรักษ์ ชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพท่ี 220 วิทย์ – คณิต 
6 นางสาวศศธรณ์ ศรีสม วรนารีเฉลิม วิทย์ – คณิต 
7 นางสาวเอเชีย จันทองสูง สะบ้าย้อยวิทยา วิทย์ – คณิต 
8 นางสาวจิดาภา วรรณพิบูลย์ ควนเนียงวิทยา วิทย์ – คณิต 
9 นางสาวณัฐริกา สันหมาน วรนารีเฉลิม วิทย์ – คณิต 
10 นายกิตติธัช สงเคราะห์ มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
11 นายวัศพล สุขสวัสดิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
12 นางสาวสุชัญญา รัตนะ วรนารีเฉลิม วิทย์ – คณิต 
13 นางสาวอัญชิสา ไชยทอง มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
14 เด็กชายธนกฤต  มานะชำนิ มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
15 นางสาวศุภิสรา  นพรัตน์ มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
16 นายณัฐนันท์  พัฒนกุล มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
17 เด็กหญิงธนิษฐา  ล่องคงทอง วรนารีเฉลิม วิทย์ – คณิต 
18 เด็กชายภูมิพัฒน์  ย่องลั่น นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
19 เด็กชายเฉลิมรัชน์  เส็นสาแร๊ะ นาทวีวิทยาคม วิทย์ – คณิต 
20 นางสาวสุริฉาย  หมื่นจันทร์ สะบ้าย้อยวิทยา วิทย์ – คณิต 
21 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิตมานะ มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
22 นายอัลดา  หวังนุรักษ์   วรนารีเฉลิม วิทย์ – คณิต 
23 เด็กหญิงหทัยชนก  พูนผล นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ วิทย์ – คณิต 
24 เด็กหญิงนภสร  ชัยสวัสดิ์ สะบ้าย้อยวิทยา วิทย์ – คณิต 
25 นายศักรินทร์  สามสุวรรณ มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
26 เด็กชายสิทธินนท์  สุภาพบุรุษ มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
27 เด็กชายอิสรา  บุญเชิด วชิรานุกูล วิทย์ – คณิต 
28 เด็กชายปุญญพัฒน์ ภักดี มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
29 นางสาวญาธิสตา  ดอนหล้า มหาวชิราวุธ วิทย์ – คณิต 
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กลุ่มที่ 6 ห้อง 2303 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 
 

หมายเหต ุ

1 นายณัฐศักดิ์ แมงทับ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ เวลา  
10.30 -12.00 น. 2 นางสาวพัทชรินทร์ ดำสองศรี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 

3 นายสิรวิชญ์ อินทรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
4 นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณโณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
5 เด็กหญิงกฤตพร เพชรชำนาญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
6 นายวงศกร ตีบสุวรรณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
7 นายปิยวัฒน์ สิทธิฤกษ์ สมเด็จเจ้าพะโคะ คณิต-อังกฤษ 
8 เด็กชายชรวัฒน์ ขลิบเงิน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
9 นายติณณ ์แสงแก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
10 นางสาวปฏิมากรณ์ ศักดิ์เกิด สตรีปากพนัง คณิต-อังกฤษ 
11 เด็กหญิงเนติกาญจน์ ประทุมวลัย ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณิต-อังกฤษ 
12 นางสาวพิมนภา บุญนา เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) คณิต-อังกฤษ 
13 นางสาวสิรินทรา ชูแสวง มหาวชิราวุธ คณิต-อังกฤษ 
14 นายสิรวิชญ์ นิยมเดชา นาทวีวิทยาคม คณิต-อังกฤษ 
15 นายปวเรศ  พรหมแพทย์ มหาวชิราวุธ คณิต-อังกฤษ 
16 นายอชิตพล  สิกกะ สะบ้าย้อยวิทยา คณิต-อังกฤษ 
17 นายกฤตภาส  เมืองไทย เทศบาลบ้านย่านยาว คณิต-อังกฤษ 
18 นายกิตตินันท์  แก้วขวัญ มหาวชิราวุธ คณิต-อังกฤษ 
19 นายธนภัทร มุณีรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
20 นายอนาวิน กสิคุณ ชุมชนบ้านศาลาด่าน ไทย-สังคม 

21 เด็กชายอนาวิล บิลละโสย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 

22 นายวรกันต์ โภชะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
23 นายปองภพ เจริญสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
24 นางสาวรัชนก แก้วแจ่มแจ้ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
25 นายจักรพรรดิ์ แซ่หลี่ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
26 เด็กชายวรวุฒิ แสงจันทร์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 

27 นายกิตติ์ดนัย ทองอ่อน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 

28 นายพงศธร พฤกษะศรี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
29 นายสุรชาติ ศรีสุวรรณโณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
30 นางสาววรัญณี แดงชื่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 7 ห้อง 2305 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 
 

หมายเหต ุ

1 นายสรวิศ นาคจันทร์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม เวลา  
10.30 -12.00 น. 2 นายอานัส เพชรนุ่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 

3 นางสาวกุลจิรา ธรรมรัตน์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
4 นางสาวผกามาศ ชูทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
5 เด็กหญิงจันฑิมา ทองเทพ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
6 เด็กหญิงสุภาวดี รอดชนะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
7 นายปฏิพัทธิ์ เฆ้ชนะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
8 เด็กชายรุจรวี แสงสว่าง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
9 เด็กหญิงณัฐธิดา มหารงค์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
10 เด็กหญิงนันทิชา สุภาพมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
11 เด็กหญิงภารดี ไชโยแสง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
12 นายภูริวัฒน์ แก้วมูณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
13 นางสาวพลอยไพลิน ศรีทะชะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
14 นางสาวนิลยา ชูแก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
15 เด็กชายขจรเดช แก้วยศกุล บ้านดอนข้ีเหล็ก ไทย-สังคม 
16 นางสาวกุลนาถ คำนัก บ้านดอนข้ีเหล็ก ไทย-สังคม 
17 นายธันยธรณ์ ขลิบปั้น ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ไทย-สังคม 
18 นายธนวรรธน์ บัวหัน สมเด็จเจ้าพระโคะ ไทย-สังคม 
19 นางสาวธิดารัตน์ จำพรึก สมเด็จเจ้าพระโคะ ไทย-สังคม 
20 เด็กชายคฑาวุธ สิงห์บำรุง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
21 นางสาววิรากานต์ ก้อนหมื่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
22 เด็กหญิงเปรมยุดา พูลสง ระโนดวิทยา ไทย-สังคม 
23 นางสาวอิสริยาภรณ์ เสภาปลอด วรนารีเฉลิม  ไทย-สังคม 
24 นายรพีวิชญ์ ยืนหยัดชัย วรนารีเฉลิม  ไทย-สังคม 
25 นางสาวธันย์ชนก ศรีทองใบ มหาวชิราวุธ ไทย-สังคม 
26 นายสุวพล สิกขาพันธ์ วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
27 นางสาวกชกร แก้วเอียด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
28 นางสาวเพชรณิชา รัตนา ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ ไทย-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 8  ห้อง 2307 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 

 

หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงวรัญญา สุริยวงค์ ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ ไทย-สังคม เวลา  
10.30 -12.00 น. 2 นางสาวสุภาวดี กาญจนพันธุ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 

3 เด็กหญิงสุรัสวดี สุขสว่าง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
4 นางสาวดารินทร์ สังข์แก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
5 นางสาวอังคณา คังคะมะโน เขาชัยสน ไทย-สังคม 
6 นางสาวปลายฟ้า ทองเพ็ง วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
7 นางสาวภัทรพร อิสะโร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
8 นายรวิพล จันทรักษ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
9 นางสาวปิยภรณ์ หมะประสิทธ์ิ ระโนด ไทย-สังคม 
10 เด็กหญิงธีรธิดา มณี หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ไทย-สังคม 
11 นางสาวสาวิตรี เพชรศรี วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
12 เด็กชายภูทเนษ ม่าหมูด นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
13 นางสาวจิรภา ภูมิภาโร วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
14 นายสิรภัทร สุวรรณแสง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
15 นายเอกรินทร์ สงวารี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
16 นายสิทธิศักดิ์ ทองสีดำ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
17 นายโภคิน ถีราวุฒิ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
18 เด็กหญิงวรัญญา มะดีเยาะ วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
19 เด็กชายพิรุฬห์ บุญทวี เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ไทย-สังคม 
20 นายประภัสร์ ทองสินธุ์ วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
21 นางสาวณีรนุช หมั่นเจริญ เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ไทย-สังคม 
22 นายรฐนนท์ กาญจนศิริ มหาวชิราวุธ ไทย-สังคม 
23 นายภูมิพสุ ขวัญเทียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
24 เด็กหญิงปัณณภัสร์ บุญช่วย วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
25 นางสาวธิดาฟ้า แก้วมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไทย-สังคม 
26 นางสาวกัญญาณัฐ  หวังสวัสดิ์ เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ไทย-สังคม 
27 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยกกำพล มหาวชิราวุธ ไทย-สังคม 
28 เด็กหญิงอริษา  สังข์สุวรรณ นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ ไทย-สังคม 
29 เด็กหญิงณิชา  ศักดี วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 
30 นายพชรพล   เปล่งจำรัส มหาวชิราวุธ ไทย-สังคม 
31 นายชิติพัทธ์  นิยมมาตรา อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ไทย-สังคม 
32 นางสาวมีสุข สังข์เวทย์ วรนารีเฉลิม ไทย-สังคม 

33 นางสาวพิมพ์ชนก  เกษตรกาลาม ์ ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ไทย-สังคม 

34 นางสาวนันทิยา  หมัดหมีน บำรุงศาสตร์ ไทย-สังคม 
35 เด็กชายอรรถโกวิท  มณีรักษ์ นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ ไทย-สังคม 

 
 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ปีการศึกษา  2566 

กลุ่มที่ 9  ห้อง 2401 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

แผน 
 

หมายเหต ุ

1 นางสาวกรองกาญจน์ เพชรนวล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จีน เวลา  
10.30 -12.00 น. 2 นางสาวพนิดาพร หนูงาม นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จีน 

3 นางสาวสลิลทิพย์ พุฒสีแก้ว นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จีน 
4 นางสาวชุติกานต์ เรืองมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จีน 
5 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยภักดี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จีน 
6 นางสาวกัญญาภัค ชาติประสิทธิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จีน 
7 นางสาวกชพรรณ ขวัญพเิชษฐ์สกลุ เชียรใหญ่ จีน 
8 เด็กหญิงเพชรณัฏฐา นิลประยูร ระโนด จีน 
9 นางสาวพิมพิศา ขวัญซ้าย สทิงพระวิทยา จีน 
10 นายธีรเมธ ตู้เฮี่ยน ทับช้างวิทยาคม จีน 
11 นายธีรวัฒน์ เพชรแต่ง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จีน 
12 เด็กชายชัชชวิน จิตรบุญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จีน 
13 นางสาวโศรดา  โมลิโต นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ จีน 
14 นางสาวออมสิน ปิยะเขตร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
15 เด็กชายธราเทพ ชุมทอง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
16 เด็กชายอดิเทพ สมนึก นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
17 นายปภังกร วงวร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
18 เด็กหญิงธารทิพ ตันติวัฒนา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
19 นางสาวบุญสิตา บุญเจริญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
20 นางสาวทิวาพร ผอมขำ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
21 เด็กหญิงสลิลทิพย์ รัตนพันธุ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
22 นายศรายุทธ แก้วประสิทธิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วมณี นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
24 เด็กหญิงนัฐทินา ป้อมยุคล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
25 นางสาวฐิติมน ศาลาคง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 
26 นางสาวฉัตรชนก เต็กสุวรรณ เบตงวีระราษฎร์ประสาน ญี่ปุ่น 
27 นายพีรพัฒน์ ล้วนสุวรรณ สมเด็จเจ้าพระโคะ ญี่ปุ่น 
28 นายพีรดนย์ ชำนาญเวช นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ญี่ปุ่น 

 
 

 


