
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นาย เอกพล อินทรพิบูลย์ ประชาอุทิศมูลนิธิ
2 นางสาว ศรัญยา มะหมัด มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
3 นางสาว รัชดา หมวดฃนะ เจริญวิทย์
4 นางสาว ศิริมล ศรีมุกข์ หาดใหญ่วิทยาลัย2
5 เด็กชาย ฉัตรดนัย ค าชนะชัย กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
6 นางสาว กัญญ์วรา พลเกษตร เจริญวิทย์
7 นางสาว ฐิติมา ยอดไสว สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศีธรรมราช

8 นางสาว ปทันทิญา บัวแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศีธรรมราช

9 นางสาว สุภัสสรา นุวงศ์ บ้านนา
10 นาย ณทศักด์ิ วุฒิมานพ เบญจมราชูทิศ
11 นางสาว อังศนา หะริตะวรรณ์ กัลยาณีศรีธรรมราช
12 นางสาว วิลาวัณย์ ชุมจิตต์ เมืองนครศรีธรรมราช
13 นางสาว ณัฐธิดา เวชพิศ เมืองนครศรีธรรมราช
14 นางสาว กัญชนก ชุมหล่อ วัดเขาขุนพนม
15 นางสาว กวินทิพย์ ศรีสว่าง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
16 นาย จโรจน์ สุภาพโรจน์ วัดโทเอก
17 นาย โชตินฤทธ์ิ ทับชู เมืองนครศรีธรรมราช
18 เด็กหญิง อัมพวา เรืองรัตน์ วัดมหาชัยนวนาราม
19 นางสาว ศุจิภรณ์ แขงสิงห์ บ้านวังหิน
20 นางสาว สุพัตรา บุญเดช ตระพังพิทยาคม

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี ๑) ห้องสอบ 421

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว รัญชิดา กูลระวัง วัดโทเอก
2 นางสาว โศภิตา ชัยพูลเดช วัดเขาขุนพนม
3 นาย อุดมสิริ เทพลักษณ์ อัลมูวาห์ฮิดีน
4 นางสาว วริษฐา นาคเป้า เวียงสระ
5 นางสาว รัชนี จุลส าอางค์ จรัสพิชากร
6 นางสาว ก่ิงกมล นิจนารถ เมืองนครศรีธรรมราช
7 นางสาว ปรีญาภัทร ปรีชาชาญ เมืองนครศรีธรรมราช
8 นางสาว วรรณวิษา อินทฤทธ์ิ ทางพูนวิทยาคาร
9 นาย กษดิส เพชรศร วัดจันดี

10 เด็กชาย ไกรวิท ริยาพันธ์ เวียงสระ
11 นางสาว พิชณ์ญาภัทร เก้ือเม่ง เมืองนครศรีธรรมราช
12 นาย ภูริภัทร แก้วทอง เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
13 นางสาว นริสา คงศรีปาน บ้านเกาะวิทยา
14 นางสาว ชุติกาญจน์ มะลิแก้ว รัษฎา
15 นาย ชนสรณ์ คงแสง พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
16 นาย ธนกร เทพลักษณ์ เบญจมราชูทิศ
17 นางสาว วรัญญา บุญทอง ใหม่ วัดสามัคยาราม
18 นางสาว พรนัชชา นาคงาม วัดสามัคยาราม
19 นางสาว หยกฟ้า ชยสิทธิ เบญจมราชูทิศ
20 นางสาว หยกใส ชยสิทธิ ศรีธรรมราชศึกษา

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 2) ห้องสอบ 422

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว นริศา เจียมสวัสด์ิพันธ์ จรัสพิชากร
2 นางสาว สินีนาถ วิเชียร เมืองนครศรีธรรมราช
3 นางสาว ธวัลรัตน์ วุ่นจินา บ้านนา
4 เด็กชาย สุริยะ ธานมาศ มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
5 นาย ดานิช ข้าวงาม สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
6 นางสาว ชุติมณฑน์ แสงระวี บ้านหนองใหญ่
7 นางสาว ธันยพร ไทรแก้ว เมืองนครศรีธรรมราช
8 นางสาว เบญญาภา วิมล บ้านหนองใหญ่
9 นางสาว ปาริดา จันทร์มาศ เมืองนครศรีธรรมราช

10 เด็กหญิง ณัฐมน ยศขุน วัดพระมหาธาตุ
11 นางสาว พิชญาภัค ก านอก วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
12 เด็กชาย กฤตวิทย์ จิตจ า พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
13 นาย กาณฑ์ แววศักด์ิ เบญจมราชูทิศ
14 นางสาว อภิญญา ศักดาวุธ เมืองนครศรีธรรมราช
15 เด็กชาย อัครพนธ์ โต๊ะโดบ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา
16 นาย เดชาวัต พงศ์ภัณฑารักษ์ เจริญวิทย์
17 นาย พิสิฎฐ์ เพชรชูศรี ศรีธรรมราชศึกษา
18 นาย ภัทรภร บัวพรหม ชุมชนบ้านนาวา
19 นางสาว ภูษณีศา ดีชู กัลยาณีศรีธรรมราช
20 เด็กหญิง พิมนภัทร์ นพกิจ กัลยาณีศรีธรรมราช

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 3) ห้องสอบ 423

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว อิสรีย์ญา คิดศรี กัลยาณีศรีธรรมราช
2 นาย ทยากร ไชยเพท โมคลานประชาสรรค์
3 นางสาว โชติรส ไทรแก้ว โมคลานประชาสรรค์
4 นาย ศุภวัช วิเชียร ชุมชนบ้านนาวา
5 นางสาว พัทธ์ธีรา พิธีการณ์ ฉวางรัชดาภิเษก
6 นาย ภูธเนศ ศิริ ชุมชนบ้านนาวา
7 นางสาว นรินทิพย์ ปรีชาวาท สิชลคุณาธารวิทยา
8 นาย กีรติ พิบูลย์ ศรีธรรมราชศึกษา
9 นางสาว กวินธิดา หนูทอง เมืองนครศรีธรรมราช

10 นาย วชิรวิทย์ หินแก้ว ทุ่งใหญ่วิทยาคม
11 นาย อติวิชญ์ บุญเทพ ฉวางรัชดาภิเษก
12 นางสาว ปุณยวีร์ ศรีประไพ วัดคีรีกันทร์
13 นางสาว วรรณฤดี วรรณทอง วัดคีรีกันทร์
14 นางสาว กมุทพร ใจกระจ่าง วัดคีรีกันทร์
15 เด็กหญิง ธัญชนก วัยวัฒน์ ทีปราษฎร์พิทยา
16 นาย วีระชัย วรรณมาศ วัดโบสถ์
17 นางสาว กันต์ฤทัย ทองคล้าย วัดโบสถ์
18 นาย กิตติพงศ์ พุทธพฤกษ์ เบญจมราชูทิศ
19 นาย วศิน จงกลบาน เบญจมราชูทิศ
20 นาย ณัฐนนท์ มานะกิจวัฒนา เบญจมราชูทิศ

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 4) ห้องสอบ 424

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว ฟากฟ้า สุขเก้ือ พ่ึงตนเอง
2 นางสาว ชนิภา สองเมืองสุข หัวไทรบ ารุงราษฎร์
3 นาย กันต์กวี ก าเนิดมณี เบญจมราชูทิศ
4 นางสาว สุณัฐชา น านาผล สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

5 นางสาว ณัฐฐิณัณฑ์ ภาสกนธ์ ศรีธรรมราชศึกษา
6 นางสาว พิชญา คุปตะธรรม เมืองนครศรีธรรมราช
7 นางสาว ธัญญารัตน์ ภิรมย์ วัดหญ้าปล้อง
8 นางสาว พิชญ์กนก รักษาพล วัดทุ่งแย้
9 นางสาว ปาริฉัตร ส้มเขียวหวาน เมืองนครศรีธรรมราช

10 นางสาว นันธิยา กายแก้ว มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
11 นางสาว อภิชญา เชาวพงศ์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
12 นางสาว จุฑามาศ อินณรงค์ พรหมคีรีพิทยาคม
13 นางสาว จิราภา บุญเชนทร์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
14 นางสาว ศศิชา หนูมี ศรีธรรมราชศึกษา
15 นางสาว ภัทรวรรณ ขวัญมณี เมืองนครศรีธรรมราช
16 นางสาว วรางคณา จันสุข เมืองนครศรีธรรมราช
17 นาย ตรงกมล พันธ์นวล เมืองนครศรีธรรมราช
18 เด็กชาย สุธรรม วันเพ็ญ เมืองนครศรีธรรมราช
19 นาย นันทวุธ หลาวหล้าง เมืองนครศรีธรรมราช
20 นางสาว กรรนิภา ไชยพจน์ วัดมหาชัยวนาราม

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 5) ห้องสอบ 431

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว กนกวรรณ ศิลาเลิศ โยธินบ ารุง
2 นางสาว อาภัสรา นพเก้า มัธยมยานากาวา
3 นางสาว ขวัญจิรา อินทรพฤกษา เมืองนครศรีธรรมราช
4 นางสาว ศศินา ศรีเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
5 นางสาว กชกร รักสนิท เมืองนครศรีธรรมราช 
6 นาย ธีรวัฒน์ สมพันธ์ เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
7 นาย ภูชนะ ลัทธิพรหม เมืองนครศรีธรรมราช
8 นางสาว กนกวรรณ บุญเกิด เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
9 นาย จักษชน รอดสุข วัดหญ้าปล้อง

10 นางสาว อรไพลิน เมืองแก้ว วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)
11 นางสาว ธารารัตน์ ศักด์ิศรี วัดหญ้าปล้อง
12 นางสาว นันทวดี ปิโย เมืองนครศรีธรรมราช
13 นาย ธราเทพ การกรณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
14 นางสาว ธัญญารัตน์ เดโช เมืองนครศรีธรรมราช
15 เด็กชาย อติเทพ เมฆฉาย โยธินบ ารุง
16 นาย เทพพนม หงษ์คงคา เมืองนครศรีธรรมราช
17 นางสาว นพรัตน์ ดวงมาศ เมืองนครศรีธรรมราช
18 นางสาว นันท์นภัส ดวงมาศ เมืองนครศรีธรรมราช
19 นางสาว ธิดาวรรณ มณีชาญ เบญจมราชูทิศ
20 นางสาว กัญญารัตน์ เพชรช่วย เมืองนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 6) ห้องสอบ 432

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นาย กฤษชัย ราโชกาญจน์ โยธินบ ารุง
2 เด็กชาย ธนัตนันทน์ ละมัด เมืองนครศรีธรรมราช
3 นาย ภูริภัทร์ หมิแหม มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
4 เด็กหญิง ปริชาติ โอฐอัด เมืองนครศรีธรรมราช
5 นางสาว จรินทร์จิต เกิดสุวรรณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
6 นางสาว ปาลิตา เกิดช่อ วัดหญ้าปล้อง
7 นางสาว พัทธ์ธีรา ใจกระจ่าง เมืองนครศรีธรรมราช
8 นางสาว กนิษฐา ณ นุวงษ์ เมืองนครศรีธรรมราช
9 นาย ณภัทร ไชยวรรณ์ เมืองนครศรีธรรมราช

10 นาย อันวา เสมรึก มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
11 นางสาว วิภารัตน์ ค าวิจิตร มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
12 นางสาว ภัทราพร หยู่ทิพย์ เมืองนครศรีธรรมราช
13 นางสาว ผกามาศ ทองไชย เมืองนครศรีธรรมราช 
14 นางสาว ชนัญชิดา ชูยงค์ กัลยาณีศรีธรรมราช
15 นางสาว ปณิตา ปรีชา ฉวางรัชดาภิเษก
16 นาย ณัฐวัตร ทองพันธ์ ฉวางรัชดาภิเษก
17 นางสาว ครีตราพัฒน์ ศรลัมภ์ มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
18 นาย ไพรัตน์ หวานสนิท ฉวางรัชดาภิเษก
19 เด็กชาย อภิศิษย์ ชูวงศ์ เมืองนครศรีธรรมราช
20 นางสาว ภานุมาศ ศิริพรัม เมืองนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 7) ห้องสอบ 433

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นาย ปองคุณ คุมปชัยวรรณ เมืองนครศรีธรรมราช
2 นาย วงศกร นวลสง เมืองนครศรีธรรมราช
3 นาย ไชยสิทธ์ิ บุญเรือง เมืองนครศรีธรรมราช
4 เด็กชาย อนาวิน มนพเช้า ท้าวราษฎร์สงเคราะห์
5 เด็กชาย ธีรศักด์ิ สุธาโพชน์ เมืองนครศรีธรรมราช 
6 นาย ศิษฏ์ศิวัช เอียดเเก้ว เมืองนครศรีธรรมราช
7 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ มาศมาลัย เมืองนครศรีธรรมราช
8 นางสาว วณิชชา จันทร์ทอง อบจ.บ้านตลาดเหนือวันครู2502
9 นาย ศุภฤกษ์ บุรีรัตน์ ขุนทะเลวิทยาคม

10 นางสาว รัตตวรรณ แสนโยชน์ ทุ่งสง
11 นางสาว พิฬาลักษณ์ นนยะโส ชุมชนบ้านนาวา
12 นางสาว พิชญ์สินี อ่ิมเต็ม ฉวางรัชดาภิเษก
13 เด็กหญิง นภาภัทร หัตถประดิษฐ์ เมืองนครศรีธรรมราช
14 เด็กหญิง ณัฐณิชา แท่นทอง ร่อนพิบูลย์วิทยา
15 นางสาว จิรภัสนันท์ ยีด้าโห๊ะ เมืองนครศรีธรรมราช
16 นางสาว รจนา มลิวรรณ เมืองนครศรีธรรมราช
17 นางสาว กรกช นารีพล เมืองนครศรีธรรมราช
18 นางสาว นฤมล ชะทา ร่อนพิบูลย์วิทยา
19 นางสาว นันท์สินี สองหลง เมืองนครศรีธรรมราช
20 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ เเสงอุทัย เมืองนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 8) ห้องสอบ 434

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว กัญญาพัชร นิลทจิตร เมืองนครศรีธรรมราช
2 นาย อนุสรณ์ บุญชากรณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
3 นางสาว ปรียาภรณ์ นะตะพันธ์ จะนะชนูปถัมภ์
4 นาย สิทธิพร นกเเก้ว เมืองนครศรีธรรมราช
5 นางสาว กษมา ฉิมแก้ว ศรีธรรมราชศึกษา
6 นาย วัชรัศน์ิ หนูเสือ ทุ่งสง
7 เด็กชาย ชัชพิมุข พูลพิพัฒน์ เมืองนครศรีธรรมราช
8 นาย ธนกฤต สมศิริ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
9 นาย นิติธร เก้ือชู เมืองนครศรีธรรมราช

10 นางสาว วริศรา สิทธิฤทธ์ิ พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
11 นางสาว ชญาภา ฤทธ์ิมาต เมืองวนครศรีธรรมราข
12 นางสาว ปุณยาพร ศรีประไพ วัดคีรีกันทร์
13 นางสาว กรรณิการ์ รัตนอุบล วัดคีรีกันทร์
14 นางสาว อัจฉริยา มุสิอินท์ี วัดโบสถ์
15 นาย ปฏิญญา มณีเขียว เบญจมราชูทิศ
16 นางสาว นันธิยา เดชนะ เมืองนครศรีธรรมราช
17 นางสาว นิภาฐิณี พรหมอักษร เมืองนครศรีธรรมราช
18 นางสาว อรปรียา การชะนะไชย เมืองนครศรีธรรมราช
19 นางสาว นันทกานต์ โชติจารุกิตต์ิ สุไหงโก-ลก
20 นาย อภิสิทธ์ิ สุขใส เมืองนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 9) ห้องสอบ 325

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง เบญญภา ชูหนู ศรีธรรมราชศึกษา
2 นางสาว ลภัสรดา สีทอง เมืองนครศรีธรรมราช
3 นาย กชพร ยอดระบ า กัณยาณี
4 นางสาว กนิษฐา ทองศรีจันทร์ วัดมหาชัยวนาราม

หมายเหตุ 
           

3. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
 (กลุ่มท่ี 10) ห้องสอบ 326

1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐8.3๐-09.๐๐ น.
2. เวลาสอบ 09.00-12.00 น.


