
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย วัชรกร นพกิจ มารีย์พิทักษ์ศึกษา
2 เด็กชาย สรวิชญ์ สุทธิรักษ์ บ้านทวดทอง
3 เด็กหญิง ณัฐธิดา สายบัว ชุมชนวัดอินทคีรี
4 เด็กชาย ธีรพัฒน์ บัวหลวง บ้านทวดทอง
5 เด็กหญิง ณัฐธิดา ลิขิตกาญจน์ เทศบาลวันมเหยงคณ์
6 เด็กหญิง ภัทรกันย์ แสนชม วัดคันนาราม
7 เด็กชาย จักรพงศ์ ใจแผ้ว วัดพระมหาธาตุ
8 เด็กชาย ณัฏฐพล ยอดพิจิตร บ้านทวดทอง
9 เด็กชาย ศักดินนท์ โพธิสุข วัดธ์ิทอง

10 เด็กหญิง วิชญาดา ประวัติ ชุมชนบ้านปากเสียว
11 เด็กหญิง ศิลป์ศุภา ประทุมรัตน์ เทศบาลต าบลท่าแพ
12 เด็กหญิง วนิดา หนูทอง วัดหลวงครู
13 เด็กหญิง จันทกานต์ พันระนา เทศบาลต าบลท่าแพ
14 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เพ็ชรด้วง บ้านทวดทอง
15 เด็กชาย กฤตยชญ์ หัสนี บ้านทวดทอง
16 เด็กหญิง ณัฐธิชา รัตนะเพ็ชร บ้านย่านซ่ือ
17 เด็กหญิง วริศรา เสาวรัญ ดรุณศึกษา
18 เด็กชาย ศักดินันท์ ตราสุวรรณ์ วัดทุ่งแย้
19 เด็กชาย ณัฐกรณ์ หนูคง เทศบาลวัดมเหยงคณ์
20 เด็กหญิง พสุดา ชูรส บ้านมะม่วงทอง

หมำยเหตุ  

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 1)  ห้อง  235

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 1 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 235 เวลา ๐7.0๐-08.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย นิรันดร ชลเกษม บ้านนาเคียน
2 เด็กหญิง วรรณิดา ขวดแก้ว วัดดอนยาง
3 เด็กหญิง ปานระพี ประยูรชาญ อนุบาลเเสงทอง
4 เด็กชาย ภาณุพงศ์ วรรณ รัตน์ วัดก าแพงถม
5 เด็กหญิง นาฎวิภา พงศ์พันธ์ ชุมชนวัดอินทคีรี
6 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สวยสม พระวิสุทธิวงส์
7 เด็กชาย สิรุวฒิ พรหมสุวรรณ์ สนทราวาส
8 เด็กชาย พงศ์สวัสด์ิ พรหมชาติ วัดสากเหล็ก
9 เด็กหญิง ศิรินันท์ เจริญผล เทศบาลวัดศาลามีชัย

10 เด็กหญิง ณฐพร ล าดับพังค์ บ้านทวดทอง
11 เด็กชาย ศิวรุตน์ ทาสง วัดหญ้า
12 เด็กชาย รณกฤต ไสยเวช ไพบูลย์ วิทยา
13 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันทวงษ์ อนุบาลแสงทอง
14 เด็กหญิง ฐิติพร แสงแก้ว บ้านทวดทอง
15 เด็กหญิง พิชญาภา ช่วยชาตรี บ้านกุยเหนือ
16 เด็กหญิง ญาณิฐา ศรลอย บ้านทวดทอง
17 เด็กชาย ปฐพี มีภพ วัดกัด
18 เด็กชาย ศุภวิชญ์ จันทดี วัดพระมหาธาตุ
19 เด็กชาย พีรวิชญ์ พิศเเลงาม บ้านนาเคียน
20 เด็กชาย ธนภัทร ธานมาศ บ้านนาเคียน

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 2)  ห้อง  236

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 2 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 236 เวลา ๐7.0๐-08.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง สุวรรณรัตน์ นาวรรณ์ วัดสวนพล
2 เด็กหญิง สุภาวดี คงศรีสุวรรณ วัดกัด
3 เด็กชาย ณัฎฐชัย คนึงหาญ วัดชัน
4 เด็กชาย รัฐพล พรหมทอง บ้านทวดทอง
5 เด็กหญิง สุรีย์ภรณ์ สมบูรณ์ วัดพระมหาธาตุ
6 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ศรีปัญญา วัดก าแพงถม
7 เด็กหญิง อรปุลิน คงร่วมจิตร วัดหญ้า
8 เด็กหญิง จิรัชยา กล่ินวาโย ชุมชนวัดอินทคีรี
9 เด็กชาย ธนา ถนอมผล เทศบาลต าบลท่าเเพ

10 เด็กชาย อนุพงศ์ รักดี บ้านทวดทอง
11 เด็กชาย ธฤษณุ นาคาพงษ์ วัดหัวอิฐ
12 เด็กชาย อุดมศักด์ิ ตลึงกาญจน์ เทศบาลต าบลท่าแพ
13 เด็กหญิง อนุสรา ชุมพันธ์ ชุมชนวัดอินทคีรี
14 เด็กหญิง รสศรินทร์ เสนาทอง วัดหนองบัว
15 เด็กชาย นนทรี ถนอมผล เทศบาลต าบลท่าเเพ
16 เด็กชาย ภูริพัฒน์ อรุณฤกษ์ บ้านทวดทอง
17 เด็กหญิง พสุมนต์ ชูรส บ้านมะม่วงทอง
18 เด็กชาย พุฒเมธ คชสง่า วัดกัด
19 เด็กชาย รัตน์ภูมิ รัตนสมบูรณ์ ไตรภูมิวิทยา
20 เด็กชาย สิทธิพล นิยมวรรณ์ วัดมหาชัยวนาราม

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 3)  ห้อง  226

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 3 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 226 เวลา ๐8.0๐-09.๐๐ น.
2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ศตคุณ นราพงศ์ อนุบาลแสงทอง
2 เด็กชาย ธีรเดช อมประนาม วัดดอนยาง
3 เด็กหญิง อัฐภิญญา บุญมน เทศบาลวัดใหญ่
4 เด็กหญิง สุชาวดี ชุมพันธ์ ชุมชนวัดอินทคีรี
5 เด็กชาย วัชรดนัย ขุนรักษ์ เทศบาลวัดศรีทวี
6 เด็กหญิง เอมฤดี รัตนวรรณ เทศบาลวัดศรีทวี
7 เด็กหญิง สุธาทิพย์ ไชยสม บ้านทวดทอง
8 เด็กหญิง ด.ญ.ฐิติพร รัตนสมบูรณ์ วัดกัด
9 เด็กหญิง กรรณิกา  กล่ินจันทร์ วัดดอนยาง

10 เด็กหญิง นลินทิพย์ ต่างสี รัตนศึกษา
11 เด็กชาย ภาณุเดช พิทักษ์ วัดกัด
12 เด็กชาย ณัฐกรณ์ หัตถประดิษฐ์ ไตรภูมิวิทยา
13 เด็กหญิง อัฐภิญญา สุขเมฆ เทศบาลวัดเสาธงทอง
14 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ณ วัดใหม่ วัดหญ้าปล้อง
15 เด็กหญิง จรรย์อมล มนิล บ้านทวดทอง
16 เด็กหญิง น ้าฤทัย ดาราจร วัดวนาราม
17 เด็กหญิง ภัทรียา พรหมแก้ว เทสบาลวัด
18 เด็กหญิง กัญญารัตน์ พาสกล เทศบาลต้าบลท่าแพ
19 เด็กชาย ภาณุวัชร ศรีสัมพุทธ บ้านทวดทอง
20 เด็กหญิง มุฑิตา บรรเจิดฤทธ์ิ วัดโทเอก

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ
7. ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ้านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 4)  ห้อง  231

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 4 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 231 เวลา ๐8.0๐-09.๐๐ น.
2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบชั น ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ฉบับ )
5. ส้าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ้านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
6. ส้าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ้านวน 1 ฉบับ และมารดา จ้านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ภานุมาส บุญพันธ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

2 เด็กชาย ธนวิน กาญจนะ บ้านทวดทอง
3 เด็กชาย ศุภณัฐ กรอบพุดซา วัดหญ้าปล้อง
4 เด็กชาย นฤเทพ จิตรามาศ เทศบาลต าบลท่าแพ
5 เด็กหญิง อันดา ผลประดิษฐ์  บ้านทวดทอง
6 เด็กหญิง ยุวดี พงษ์พรหมณ์ บ้านทวดทอง
7 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ก่ออินทร์ บ้านทวดทอง
8 เด็กหญิง นันท์นภัส หมาดหวา เทศบาลวัดใหญ่
9 เด็กหญิง สุภาวดี ศรีโมรา ไตรภูมิวิทยา

10 เด็กหญิง นรีรัตน์ จิตร์เพ็ง วัดหนองบัว
11 เด็กชาย กฤษณ เจริญรักษ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
12 เด็กหญิง นารีรัตน์ ทองประจักษ์ วัดกัด
13 เด็กหญิง สุวิชาดา จันทร์แก้ว ไตรภูมิวิทยา
14 เด็กหญิง กนกวรรณ ทองชุม เทศบาลวัดเสมาเมือง
15 เด็กหญิง อรณริน วรรณชัย วัดหนองบัว
16 เด็กชาย ธนธร มณีรัตน์ บ้านทวดทอง
17 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ ส้มเขียวหวาน วัดหัวอิฐ
18 เด็กชาย รพีพัฒน์ พงค์ศรีพุฒ เทศบาลวัดเสาธงทอง
19 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ โสทรจิตร วัดพระมหาธาตุ
20 เด็กหญิง ภัทภรณ์ จุดเดช วัดหัวอิฐ

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 5)  ห้อง 232

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 5 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 232 เวลา ๐9.0๐-10.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง ธนัญญา ค าวิจิตร อนุบาลแสงทอง
2 เด็กหญิง อนันตญา โมลี บ้านกุยเหนือ
3 เด็กชาย ทวีวัฒน์ ดาบแสงทอง บ้านคลองดิน
4 เด็กชาย นราดร กุลการ บ้านทวดทอง
5 เด็กหญิง ภิญญดา บุญทองจันทร์ วัดหนองบัว
6 เด็กหญิง นิชาดา สังข์ทอง บ้านทวดทอง
7 เด็กหญิง กรวรรณ กิจเกตุ วัดหนองบัว
8 เด็กชาย กฤตพจน์ รัตนะ บ้านทวดทอง
9 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ณ.สุวรรณ บ้านทวดทอง

10 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองทะวัย ดรุณศึกษา 2
11 เด็กชาย อิทธิกร กาญจนะ บ้านทวดทอง
12 เด็กหญิง จันฐิมา ฝอยทอง วัดหนองบัว
13 เด็กชาย ธนภัทร สุขดวง เทศบาลวัดมเหยงคณ์
14 เด็กหญิง ณัฐณิชา มัดจิตร์ โรงเรียนบ้านทวดทอง
15 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ไชยเดช อนุบาลเเสงทอง
16 เด็กหญิง ปัญญานันท์ ทองทะไว ดรุณศึกษา 2
17 เด็กหญิง ปวันรัตน์ สงค์สกุล เทศบาลวัดมเหยงคณ์
18 เด็กหญิง สิริกร ชอบผล วัดชัน
19 เด็กหญิง อภิญญา บุญทองจันทร์ บ้านทวดทอง
20 เด็กหญิง สุธิดา วิเชียรศรี บ้านทวดทอง

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 6)  ห้อง  233

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 6 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 233 เวลา ๐9.0๐-10.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย เจษฎา ทองกระจ่าง วัดวนาราม
2 เด็กหญิง เมขลา ต้ังจิตต์ ไตรภูมิวิทยา
3 เด็กชาย กฤษฎา กล่ินโลกัย ชุมชนวัดอินทคีรี
4 เด็กหญิง วันอาสาฬห์ พริกประสงค์ วัดกัด
5 เด็กหญิง สุธิดา วิเชียรศรี ทวดทอง
6 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ชูโลก เทศบาลวัดใหญ่
7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยโย บ้านทวดทอง
8 เด็กชาย ภัทรพงศ์ สุดใจ วัดกัด
9 เด็กชาย นพพร ชิตมาตย์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ "นครอุทิศ"

10 เด็กหญิง ศศิวรรณ แสงอุทัย บ้านทวดทอง
11 เด็กหญิง กชกร ช่วยแก้ว วัดกัด
12 เด็กชาย กริสดา เหมือนยกพล บ้านทวดทอง
13 เด็กชาย ภัทรวดี กระบ่ีวงค์ วัดโทเอก
14 เด็กหญิง ปกิตตา พลหาญ เทศบาลวัดใหญ่
15 เด็กชาย ฐิติพงศ์ นาคอ่อน วัดมหาชัยวนาราม
16 เด็กชาย จิรพนธ์ ทุมรัตน์ บ้านทวดทอง
17 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สินศักด์ิศรี บ้านทวดทอง
18 เด็กหญิง สุพิชญา เชาวพ้อง เทศบาลต าบลท่าแพ
19 เด็กชาย สิทธิชัย จันทร์มณี เทศบาลต าบลท่าแพ
20 เด็กหญิง พัณณิตา พันธ์นวล บ้านฉาง

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 7)  ห้อง  234

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 7 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 234 เวลา 10.0๐-11.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ภาวิณี มูณีผล วัดเจดีย์
2 เด็กหญิง เกตุเกศร แพรกนก บ้านทวดทอง
3 เด็กหญิง เพชรลดา กลอนสลับ บ้านทวดทอง
4 เด็กชาย กฤษติศักด์ิ พิมพันธ์ มูสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
5 เด็กชาย กานต์ณัฏฐ์ แก้วสวัสด์ิ วัดพระมหาธาตุ
6 เด็กชาย วุฒิศักด์ิ กรงแก้ว วัดวนาราม
7 เด็กชาย รวินท์ โมราศิลป์ เทศบาลวัดใหญ่
8 เด็กชาย เฉลิมพร ศิริพรัม วัดมหาชัยวนาราม
9 เด็กหญิง ณัฐชา ทองศรี บ้านฉาง

10 เด็กหญิง นภัสวรรณ จิตรามาศ วัดเปียน
11 เด็กหญิง ปิยณัฐ ทองไชย วัดคันนาราม
12 เด็กชาย โกมินทร์ โมราศิลป์ เทศบาลต าบลท่าแพ
13 เด็กชาย อิศระพงศ์ ตรีพงศ์ บ้านทวดทอง
14 เด็กชาย จีรวัฒน์ บุตรศรี บ้านทวดทอง
15 เด็กชาย คมกฤษ เครือพัฒน์ วัดหัวอิฐ
16 เด็กชาย ธีรธรรม สุดค านึง วัดพระมหาธาตุ
17 เด็กชาย ปิยวัฒน์ แสงแก้ว บ้านทวดทอง
18 เด็กหญิง สุพรรษา ทองนุ่น วัดกัด
19 เด็กชาย ทัตเทพ สรแก้ว วัดหญ้า
20 เด็กหญิง ธมลวรรณ นุตราพันธ์ วัดพระมหาธาตุ

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 8)  ห้อง  421

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 8 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 421 เวลา 10.0๐-11.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง จุฑารัตน์ โภคสวัสด์ิ บ้านทวดทอง
2 เด็กหญิง ภัทร์ธิดา รัตนโชติ เทศบาลวัดใหญ่
3 เด็กหญิง หน่ึงสตรี สุพรรณพงศ์ บ้านทวดทอง
4 เด็กชาย ณัฐนันท์ กิจผดุง บ้านทวดทอง
5 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ยอดมณีย์ วัดสวนพล
6 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เทพสุวรรณ์ บ้านทวดทอง
7 เด็กหญิง อรวรรณ รัตนะพงค์ ไตรภูมิวิทยา
8 เด็กหญิง สุภาพร ชฎากาญจน์ บ้านทวดทอง
9 เด็กหญิง ชลิศา คงเส้ง วัดหญ้าปล้อง

10 เด็กชาย ประวิตร จันทร์มี เทศบาลวัดมเหยงคณ์
11 เด็กชาย สิรวิชญ์ จันทร์ไพรพฤกษ์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา
12 เด็กหญิง กรกนก วรรณะ บ้านส านักใหม่
13 เด็กชาย วิศรุต เสมอจิตต์ วัดชัน
14 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ณ นคร วัดน  ารอบ
15 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ ละหุการ บ้านทวดทอง
16 เด็กหญิง ณัฐจิราภา เรืองรุก บ้านทวดทอง
17 เด็กหญิง เนตรชนก ไชยผดุง ไตรภูมิวิทยา
18 เด็กชาย อภิชัจ ภัติศิริ บ้านทวดทอง
19 เด็กชาย กันต์รพี แสนดี บ้านตลาด
20 เด็กหญิง กัญญ์วรา ศิริค า เสริมปัญญา

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบชั น ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 9)  ห้อง  422

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 9 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 422 เวลา 11.0๐-12.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง เกวลิน ศรีแก้ว บ้านทวดทอง
2 เด็กชาย สมัชชา ศรีสุวรรณ บ้านย่านซ่ือ
3 เด็กหญิง สิรีนันต์ กล่ินทิพย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
4 เด็กชาย ธนวินท์ ศรีศิริ วัดมหาชัยวนาราม
5 เด็กชาย วาศิล ดินหมิน บ้านประชาอารี
6 เด็กหญิง อารยา ตรีมาลา วัดควนชม
7 เด็กหญิง ณิชาภัทร จุลแก้ว วัดพระมหาธาตุ
8 เด็กชาย เตชสิทธ์ิ บุณยเกียรติ เทศบาลวัดใหญ่
9 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ควรร าพึง เทศบาลวัดศาลามีชัย

10 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สุขประสงค์ บ้านทวดทอง
11 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แสงจันทร์ บ้านทวดทอง
12 เด็กหญิง ศรัณพร หนูเมือง อนุบาลแสงทอง
13 เด็กหญิง ปวริศา แก้วนวล วัดพระมหาธาตุ
14 เด็กชาย วีระภาพ สุรางค์จิตร วัดดอนยาง
15 เด็กชาย สักรินทร์ สิทธิยุทธ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง
16 เด็กหญิง อัจฉรินทร์ โมราศิลป์ วัดเขาขุนพนม
17 เด็กหญิง สุดารัตน์ รัศมี บ้านทวดทอง
18 เด็กหญิง เพชรไพลิน ชาญณรงค์ บ้านทวดทอง
19 เด็กชาย อานนท์ ศรีเมือง บ้านทวดทอง
20 เด็กหญิง บัญฑิตา สุขวิทย์ ไตรภูมิวิทยา

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 10)  ห้อง  423

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 10 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 423 เวลา 11.0๐-12.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ธีรเดช ราหมาด วัดหัวอิฐ
2 เด็กหญิง พรธิตา วัชณพันธ์ ไตรภูมิวิทยา
3 เด็กชาย กวินพงศ์ เพ็ชรไทยพงศ์ วัดพระมหาธาตุ
4 เด็กชาย สิทธิชัย บุญกิจ บ้านย่านซ่ือ
5 เด็กชาย กฤษณะ พรรณา บ้านทวดทอง
6 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ พิมพ์เสน เทศบาลต าบลท่าแพ
7 เด็กหญิง ภัทราพร สุขสุวรรณ์ บ้านทวดทอง
8 เด็กชาย กฤตณพัฒน์ เต็มเป่ียม บ้านทวดทอง
9 เด็กหญิง วกุลทิพย์ แก่นเรือง บ้านฉาง

10 เด็กหญิง ลิลลา ไตรทอง บ้านทวดทอง
11 เด็กหญิง พิชญาภา แก้วอ่อน ตันตวัตร
12 เด็กหญิง จณิชตา บรรจง บ้านทวดทอง
13 เด็กหญิง จีรานันท์ ป่ินสังข์ ไตรภูมิวิทยา
14 เด็กหญิง ศุภิสรา ณ นคร บ้านทวดทอง
15 เด็กชาย พลพล เกตุพล บ้านทวดทอง
16 เด็กหญิง กุฑีรา บุญถนอม วัดมะกอก(วิสุทธิวิทยาคาร)
17 นาย สรายุทธ์ อินทระ ไตรภูมิวิทยา
18 เด็กชาย อนุสรณ์ เสียมไหม บ้านคลองดิน
19 เด็กชาย ปวริศ จินดาผ่อง ชูศิลป์วิทยา
20 เด็กชาย ธนพงษ์ รักษาสัตย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 11)  ห้อง  424

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 11 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 424 เวลา 12.0๐-13.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง สุภาวดี แดงเขียว บ้านทวดทอง
2 เด็กหญิง นัฐฌา วรธรรมาทิพย์ บ้านทวดทอง
3 เด็กหญิง พีรดา ไชยโม บ้านทวดทอง
4 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ดารามัน บ้านคลองดิน
5 เด็กหญิง อัมพิกา บังกระโทก บ้านทวดทอง
6 เด็กชาย เพชรชนะ ขวัญแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เดชมณี วัดกัด
8 เด็กชาย ธนัท อ่อนเกล้ียง เทศบาลวัดใหญ่
9 เด็กหญิง ศุภาวดี มากมี ไตรภูมิวิทยา

10 เด็กหญิง ธนภรณ์ เกล้ียงทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรทราช

11 เด็กหญิง ณัฐธิชา กล่ินทิพย์ วัดสากเหล็ก
12 เด็กชาย ไพบูลย์ เกตุแก้ว ท้าวราษฎร์สงเคราะห์
13 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ยาจะกะ บ้านทวดทอง
14 เด็กหญิง อิศริยา พุทธพงศ์ วัดสากเหล็ก
15 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ พุทธพงศ์ บ้านทวดทอง
16 เด็กหญิง ชนมน สังข์แก้ว เทศบาลต าบลท่าแพ
17 เด็กหญิง กนกฉัตร  พล กาย  เทศ บาลวัด เสาธงทอง 
18 เด็กชาย นราธร ทาสง วัดหญ้า
19 เด็กชาย นเรนทร ถาวรสาร วัดชัน
20 เด็กหญิง ณัฐชานัน แสงโสภา เทศบาลวัดมเหยงคณ์

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 12)  ห้อง  431

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 12 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 431 เวลา 12.0๐-13.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ศิว ศรีวิเลิศ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
2 เด็กชาย ภูวิศ ส่งเเสง มารีพิทักษ์ศึกษา
3 เด็กชาย ธวัชชัย อินทรชัย เทศบาลวัดใหญ่
4 เด็กหญิง ศรุตา ผ่องแผ้ว วัดประทุมทายการาม
5 เด็กหญิง ธนภรณ์ เลิศไกร เจริญวิทย์
6 เด็กหญิง ฐิฆัมภา พิศกาญจน์ เทศบาลต าบลท่าแพ
7 เด็กชาย วิทยา มีศรีสุข เทศบาลวัดมเหยงคณ์
8 เด็กหญิง ฐานิต ผกามาศ วัดบ้านตาล
9 เด็กชาย ธีรศักด์ิ เพ็งขวาง บ้านทวดทอง

10 เด็กหญิง กฤษกมล ชาญปราณีต เทศบาลวัดมเหยงคณ์
11 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ยอดเจริญ วัดชัน
12 เด็กชาย ณฐนนท์ แสงบุตร อนุบาลแสงทอง
13 เด็กหญิง ศริญญา ดังสะท้าน บริบูรณ์วิทยา
14 เด็กหญิง กันตินันท์ ณ อาภรณ์ บ้านทวดทอง
15 เด็กหญิง อริสา อ่อนแก้ว เทศบาลวัดศรีทวี
16 เด็กหญิง ปวีณอร ภู่ระหงษ์ บ้านทวดทอง
17 เด็กหญิง สุภาภรณ์ นาคากูล ชุมชนวัดอินทคีรี
18 เด็กชาย ชณณภัส ศรีมณี บ้านทวดทอง
19 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ จ้ินต่ัน เทศบาลวัดมเหยงคณ์
20 เด็กหญิง พัชรภา แก้ววิหค บ้านทวดทอง

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 13)  ห้อง  432

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 13 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 432 เวลา 13.0๐-14.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง รสิตา เชาว์แก้ว วัดหญ้า
2 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ จิตสุคนธ์ วัดหัวอิฐ
3 เด็กหญิง ไปรยา เสมสมบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าแพ
4 เด็กชาย ชลากร กังวาลก้อง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

5 เด็กหญิง สุนิษา โชติศักด์ิ วัดหัวอิฐ
6 เด็กหญิง โชติกา สมุดความ ราชประชานุเคราะห์1
7 เด็กหญิง สุริวิภา อัฐฐิ เทศบาลวัดเสาธงทอง
8 เด็กหญิง อรัชพร เเก้วนิล วัดทุ่งเเย้
9 เด็กหญิง พชรมน ทองค าขาว วัดพระมหาธาตุ

10 เด็กชาย ศิวกร เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

11 เด็กชาย ธนกร ไทรแก้ว เทศบาลเสาธงทอง
12 เด็กชาย ณัฐภัทร ก าเเพงเเก้ว บ้านทวดทอง
13 เด็กชาย พฤทธิพงศ์ นิยมลาภ เทศบาลวัดเสาธงทอง
14 เด็กชาย พิเศษ ศรีธรรมยศ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
15 เด็กชาย อันติภาคิณ สุธาประดิษฐ์ บ้านทวดทอง
16 เด็กชาย ธนากรณ์ ศรีอินทร์ วัดหัวอิฐ
17 เด็กชาย ธนาคิม คมสรรพ์ วัดดอนยาง
18 เด็กหญิง วิการณ์ดา มัฆาพาฬ อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"

19 เด็กชาย กรกฤต เดชสุข เทศวัดท่าโพธ์ิ
20 เด็กชาย สิทธิชัย วิหกฤทธ์ิ วัดสากเหล็ก

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 14)  ห้อง  433

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 14 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 433 เวลา 13.0๐-14.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง พรพิมล สุขันทอง มารีย์พิทักษ์ศึกษา
2 เด็กชาย ศุภวิทย์ คงมณี บ้านทวดทอง
3 เด็กหญิง นิชาภัทร ชนะสงคราม ส.อบจ.2(บ้านส านักไม้เรียบ)
4 เด็กชาย บุรฮาน ชนธาน บ้านนาเคียน
5 เด็กหญิง ลลิตภัทร แสงศรี ไตรภูมิวิทยา
6 เด็กหญิง ภัทรินทร์ บัวเพ็ชร อนุบาลแสงทอง
7 เด็กชาย อรรถชัย ปัญนะ วัดหัวอิฐ
8 เด็กหญิง สุทธิชา นาคนาศักด์ิ เทศบาลวัดเสมาเมือง
9 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ นิลสุวรรณ มารีย์พิทักษ์ศึกษา

10 เด็กหญิง กานต์ชนิดา ภูมิศรี บ้านทวดทอง
11 เด็กหญิง ศิวพร อุดมสุข วัดพระมหาธาตุ
12 เด็กหญิง วรรธิมา สุธาโภชน์ บ้านทวดทอง
13 เด็กหญิง สาวิกา อาคะมา วัดดอนยาง
14 เด็กหญิง ธริสรา เดชรักษา บ้านทวดทอง
15 เด็กชาย วิษณุ สุทธิคีรี พิมพ์มณี
16 เด็กชาย ปรียาธร สมพงษ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย
17 เด็กชาย อิทธิกร สุขอนันต์ วัดจันดี
18 เด็กชาย ธีระศักด์ิ วงค์ดินด า เทศวัดศรีทวี
19 เด็กชาย ภูริพรรธน์ ชูแก้ว วัดประทุมทายการาม
20 เด็กหญิง สุภาพักตร์ อิสลาม บ้านทวดทอง

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 15)  ห้อง 434

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 15 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 434 เวลา 14.0๐-15.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง ชลธร สัมพันธมาส วัดโทเอก
2 เด็กชาย ศิวนาท มาศมาลัย เทศบาลต าบลท่าเเพ
3 เด็กหญิง พัชราภา โพธาการ วัดโทเอก
4 เด็กชาย นนทกร ราชนิยม เทศบาลวัดเสมาเมือง
5 เด็กชาย นทีชัย บุญอมร เทศบาลวัดใหญ่
6 เด็กหญิง ปุญญิศา สังข์ชุม อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นคร อุทิศ"

7 เด็กหญิง วิภาวดี ปาสน่ัน อัลมูวาห์ฮิดีน
8 เด็กชาย ชลชาติ น่ิงราวี วัดโคกโพธ์ิสถิตย์
9 เด็กชาย สรวิทย์ นกเทศ อนุบาลแสงทอง

10 เด็กชาย เปรมศักด์ิ ชวดชุม ไตรภูมิวิทยา
11 เด็กชาย พุทธพงค์ ภูธรภักดี วัดพระมหาธาตุ
12 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส วัจนะสวัสด์ิ วัดโมคลาน
13 เด็กหญิง สุชานรี เรืองถ่ิน เทศบาลวัดใหญ่
14 เด็กหญิง พกาวรรณ เรืองเอียด อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

15 เด็กหญิง ปลิลฎา น  าใจทหาร มารีย์พิทักษ์ศึกษา
16 เด็กหญิง ธนัชชา นิลรัตน์ ภาษานุสรณ์บางแค
17 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ริยาพันธ์ วัดก าแพงถม
18 เด็กชาย นนทวัฒน์ สุทธิผกาพัน พิมพ์มณี
19 เด็กชาย วรากร เกตุพิบูลย์ วัดพระมหาธาตุ
20 เด็กหญิง ปุริสา ปรีนึก บ้วนทวดทอง

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบชั น ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 16)  ห้อง 435

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 16 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 435 เวลา 14.0๐-15.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย กฤษกร อินทรสุวรรณ บ้านทวดทอง
2 เด็กหญิง นริศรา นาคีเภท บ้านนาเคียน
3 เด็กหญิง ณิชกุล เจริญแพทย์ วัดเขาขุนพนม
4 เด็กหญิง ณัฐมล โพสังทอง บ้านทวดทอง
5 เด็กชาย กฤษฏา เมียนเกิด อนุบาลนครศรีธรรมราช "นครอุทิศ"

6 เด็กชาย สิรวิชญ์ อุปลา ไพบูลย์วิทยา
7 เด็กชาย กองพล อวดอ้าง บ้านทวดทอง
8 เด็กชาย กวิน ยุโส้ บ้านทวดทอง
9 เด็กหญิง อริสา อิทธคาม อนุบาลแสงทอง

10 เด็กหญิง สุกัญญา สมบัติบุญ ไตรภูมิวิทยา
11 เด็กชาย กรชนก ช่วงชนม์ เทศบาลวัดเสาธงทอง
12 เด็กหญิง สิริกัญญา ควรร าพึง ไตรภูมิวิทยา
13 เด็กชาย ณัฐภัทร แสงศรี เทศบาลวัดมเหยงคณ์
14 เด็กหญิง กมนธิดา เล็กบรรจง วัดชัน
15 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ อ่อนศรี อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"

16 เด็กหญิง ยุวเรศ กราพงศ์ บ้านทวดทอง
17 เด็กชาย ธีรวัฒท์ รัตนรักษ์ วัดดอนยาง
18 เด็กชาย ธีรภัทร อินทรจงจิต วัดพระมหาธาตุ
19 เด็กหญิง จุฑารัตน์ เผือกเกิด เทศบาลวัดท้าวโคตร
20 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ ผลเดชะ วัดกัด

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 17)  ห้อง 326

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 17 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 326 เวลา 15.0๐-16.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ณัฐวัตร มาลารัตน์ วัดชัน
2 เด็กชาย สรสิทธ์ิ พรรณเผือก เทศบาลวัดศรีทวี
3 เด็กหญิง ปาริชาติ หัตถประดิษฐ์ บ้านนาเคียน
4 เด็กชาย พัทธนันท์ จิตพรมศรี อนุบาลนครศรีธรรมราช ณนครอุทิศ

5 เด็กหญิง พิกุล จิราสิต บ้านทวดทอง
6 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ศิริรัตน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

7 เด็กหญิง ชกภัทร์ โมรา อนุบาลนครศรีธรรมราช”
8 เด็กหญิง ภคพร บัวแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ"นครอุทิศ"

9 เด็กชาย วัชระพล ศิริพรหม เทศบาลต าบลท่าแพ
10 เด็กหญิง กนกอร เนระจุล เทศบาลวัดศาลามีชัย
11 เด็กหญิง พิยดา เรืองเอียด วัดพระมหาธาตุ
12 เด็กชาย ธนดล กาญจนโสภาค วัดกัด
13 เด็กหญิง สุชาดา ณะวงศ์ บ้านเกาะเต่า
14 เด็กหญิง กนกพร ใจกระจ่าง วัดคีรีกันทร์
15 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เเปะก๋งเส้ง รัตนศึกษา
16 เด็กชาย ธีธัช ปาวงค์นา วัดโคกโพธ์ิสถิตย์
17 เด็กหญิง ศุภิสรา เขนย อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

18 เด็กหญิง กัญญาภัค จงจิตร หัวไทร (เรือนประชาบาล)
19 เด็กหญิง นันธิดา จวงเงิน เทศบาลวัดมเหยงคณ์
20 เด็กหญิง บุณยาพร สุนันทเสวก บ้านทวดทอง

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 18)  ห้อง 325 

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 18 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง 325 เวลา 15.0๐-16.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง อาภัสรา วัชนะประพันธ์ เทศบาลวัดเสาธงทอง
2 เด็กชาย เฉลิมพล พรหมรัตน์พรรณ์ มารีพิทักษ์ศึกษา
3 เด็กหญิง สุภาวิตา ปานบุตร เทศบาลวัดศรีทวี
4 เด็กชาย วิศรุต บัลนาลังก์ วัดโทเอก
5 เด็กหญิง กานต์รวี แสนเมืองมา ตันติวัตร
6 เด็กหญิง รินรดา หัฐพจน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"

7 เด็กชาย นรเศรษฐ์ หัฐพจน์ เทศบาลวัดศาลามีชัย
8 เด็กหญิง ธัญชนิตา บัวขวัญ มารีญ์พิทักษ์ศึกษา
9 เด็กชาย กฤษกร วิไลลักษณ์ ชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง

10 เด็กหญิง ชนิกา ปะรือชัน อัลมูวาห์ฮิดีน
11 เด็กชาย พชรพล พุทธโชติ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

12 เด็กหญิง กัญญาภัค บุญนวล สาธิตมหาวิทยาลัยราชฏัชนครศรีธรรมราช

13 เด็กหญิง สุพัตรตรา เคนเวียง อนุบาลเเสงทอง
14 เด็กหญิง ศศิรัตน์ โบกระณี เทศบาลวัดศรีทวี
15 เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพ็ชศรี เทศบาลวัดเสมาเมือง
16 เด็กชาย คมสันต์ จ าปีพันธ์ บ้านทวดทอง
17 เด็กหญิง พรรณประภา โพธ์ิวินารถ บ้านทวดทอง
18 เด็กชาย สรรเพชญ จรูญวงค์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
19 เด็กชาย สรวิชญ์ ชนะสงคราม ท่าศาลา
20 เด็กหญิง สาธิตา สงวนโสตร์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 19)  ห้อง LAB.Eng.

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 19 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง LAB.Eng. เวลา 16.0๐-17.๐๐ น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง พัชรพร รอดสงค์ วัดสากเหล็ก
2 เด็กชาย ธีรศักด์ิ กาญจนาภรณ์ วัดโบสถ์
3 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ชูเมือง บ้านทวดทอง
4 เด็กหญิง ชนาพร ศรีวิเชียร เทศบาลวัดเสาธงทอง
5 เด็กหญิง ณัฐวดี เพ็ชวงค์ วัดพระมหาธาตุ

หมำยเหตุ  

8. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

3. นักเรียนกรอกใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน)
4. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
5. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(กลุ่มท่ี 20)  ห้อง Connecting

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 20 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง Connecting เวลา 16.0๐-17.๐๐ น.


