
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย เปรมศักด์ิ พิชัยยุทธ ดรุณศึกษา2
2 เด็กหญิง มัณฑิตา บุญมาศ บ้านคลองดิน
3 เด็กชาย ธีระพัฒน์ มีภพ วัดกัด
4 เด็กชาย เปรมชนัน ภักตรามุกข์ บ้านทวดทอง
5 เด็กชาย ณัฐณกร นาคาพงศ์ เทศบาลวัดมเหยงค์
6 เด็กหญิง ธาราทิพย์ เตระไชย บ้านทวดทอง
7 เด็กชาย ราเมศวร์ เจือจุล บ้านควนนิยม
8 เด็กชาย เกียรติคุณ ชูประดิษฐ์ บ้านทวดทอง
9 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุทธรัตน์ วัดพระมหาธาตุ

10 เด็กชาย บารมี พาหุบุตร บ้านทวดทอง
11 เด็กหญิง ดารารัตน์ วิลาดการณ์ วัดชัน
12 เด็กหญิง กชพร สพานทอง บ้านทวดทอง
13 เด็กหญิง ฉันทิศา มีสุข บ้านทวดทอง
14 เด็กชาย ธีรภัทร์ โชติรักษ์ อนุบาลแสงทอง
15 เด็กชาย กรวิชญ์ ชลบุตร บ้านทวดทอง
16 เด็กหญิง ปัญญาพร โพธ์ิทิพย์ วัดกัด
17 เด็กชาย วีราทร แก้วช่ืน แสงทอง
18 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ก าลังเก้ือ บ้านทวดทอง
19 เด็กหญิง กชพรรณ กิจบันชา บ้านคลองดิน
20 เด็กหญิง ญาดาวดี ทองเกล้ียง บ้านทวดทอง
21 เด็กชาย วรกันต์ เพชรหอม บ้านทวดทอง
22 เด็กชาย ชยุตพงศ์ สุภาพรม บ้านทวดทอง
23 เด็กชาย ภัครพล ล้วนช่ืน ท้องคุ้ง " ไพโรจน์ประชาสรรค์"
24 เด็กหญิง นัชทรีย์ภรณ์ จุลเลษ วัดท่างาม
25 เด็กชาย พัชรพล กาญจนะ บ้านทวดทอง
26 เด็กชาย ธีธัช รักษ์ดีช่วย บริบูรณ์วิทยา
27 เด็กหญิง ปิณิดา อ่อนแก้ว บ้านทวดทอง
28 เด็กหญิง ตรีสุคนธ์ กันไพเราะ บ้านทวดทอง
29 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ นันทชัยพิทักษ์ วัดก าแพงถม
30 เด็กชาย ยุทธกร พรหมเพ็ชร อนุบาลแสงทอง
31 เด็กหญิง จันทิมา สัจจมาศ บ้านทวดทอง
32 เด็กชาย รัชชานนท์ วิฑูรย์พันธ์ เทศบาลต าบลท่าแพ
33 เด็กชาย ภูลิพรรดิ หนูทอง เทศบาลวัดมเหยงคณ์
34 เด็กหญิง ณัฐชา กรประชา อนุบาลแสงทอง

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 1)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 1)  

35 เด็กหญิง อภัสรา เจสา วัดเขาขุนพนม
36 เด็กชาย วชิรวุฒิ พรหมสุภา บ้านทวดทอง
37 เด็กหญิง อรุณธิญา เเก้วนุ่น เทศบาลวัดเสาธงทอง
38 เด็กหญิง วรกานต์ รัตน์อนุ วัดท้าวโทะ
39 เด็กหญิง ธนภรณ์ อามิตร เทศบาลวัดเสมาเมือง
40 เด็กหญิง ธัญสิริ เทียบทรง บ้านทวดทอง

หมำยเหตุ  
1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 1 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา ๐8.0๐-10.๐๐ น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กหญิง หทัยทิพย์ สังข์วิจิตต์ บ้านทวดทอง
2 เด็กชาย พีรศักด์ิ แสงจันทร์ บ้านทวดทอง
3 เด็กหญิง จันทัปปภา แก้วจุมพล ชุมชนวัดอินทคีรี
4 เด็กชาย พงศกร บุญอมร เทศบาลวัดใหญ่
5 เด็กชาย ปรีชา ด าอุไร บ้านทวดทอง
6 เด็กหญิง อนันตญา นุ่มเจริญ บ้านฉาง
7 เด็กชาย เมธาชัย ทันสง่า บ้านทวดทอง
8 เด็กชาย ฐานิสร ปานพรหม วัดมหาชัยวนาราม
9 เด็กหญิง กรพินธ์ุ ตลึงเพ็ชร วัดสมอ

10 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ขุนรักษ์ เทศบาลวัดศรีทวี
11 เด็กหญิง ธันยาพร ศิลปคุณ วัดชัน
12 เด็กชาย จิตกรณ์ เปล่ียวจิตต์ บ้านทวดทอง
13 เด็กหญิง ปภัสรา ทองเสภี บ้านทวดทอง
14 เด็กชาย กิตติพัชญ์ ฤกษ์ดี อนุบาลแสงทอง
15 เด็กหญิง ธัมมาวดี ผลอินทร์ เทศบาลวัดเสาธงทอง
16 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ค าคง เทศบาลวัดเสาธงทอง
17 เด็กชาย ณัฐกร ณะสุวรรณ์ บ้านทวดทอง
18 เด็กหญิง อภิชญา ภิรมย์ ชุมชนบ้านปากเสียว
19 เด็กชาย ชินวัตน์ มาลาเลศ วัดกัด
20 เด็กชาย ธนวินท์ นิลสุวรรณ บ้านทวดทอง
21 เด็กชาย ดุลลาติบ อิสลาม วัดหัวอิฐ
22 เด็กหญิง ปริชญา แสนชม วัดคันนาราม
23 เด็กหญิง นันทิกานต์ วงษ์โต บ้านทวดทอง
24 เด็กหญิง ธิวากาล สืบส าราญ บ้านทวดทอง
25 เด็กหญิง งามศิริ ปัญญาศรี บ้านทวดทอง
26 เด็กหญิง ณัฐกมล ไชยจิตต์ วัดชัน
27 เด็กหญิง สายธาร พงศ์ รักธรรม  วัดหัวอิฐ
28 เด็กชาย คงฤทธ์ิ ไชยรัตน์ เทศบาลวัดเสมาเมือง
29 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เพชรมาก วัดเขาขุนพนม
30 เด็กหญิง ดารินทร์ ระวังวงศ์ วัดนากัน
31 เด็กชาย ศิริพงษ์ แซ่หย่อ ไตรภูมิวิทยา

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 2)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 2)  

32 เด็กหญิง สุนิสา หมวกทอง บ้านทวดทอง
33 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา จิตต์บรรจง บ้านทวดทอง
34 เด็กชาย ปุณณภพ ลายพยัคฆ์ บ้านทวดทอง
35 เด็กหญิง ปริชญา บุญทอง อนุบาลวงศ์สวัสด์ิพัฒนา

36 เด็กหญิง สุชานันท์ ทองแก้ว บ้านทวดทอง
37 เด็กชาย สุภัทร ระถาพร วัดเขาขุนพนม
38 เด็กหญิง ณิชาภัทร ซ้ายห่ัน บ้านทวดทอง
39 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วรรณวาสน์ บ้านทวดทอง
40 เด็กหญิง นัทภร ต้องช่วย บ้านฉาง

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 2 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา ๐8.0๐-10.๐๐ น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย ณัฐดนัย ทิพย์สิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 เด็กชาย บุญศิริ เจียรศิริ บ้านทวดทอง
3 เด็กหญิง อามีดะห์ อิสลาม บ้านทวดทอง
4 เด็กหญิง กชนิภา เชิดศรี วัดชัน
5 เด็กชาย ธาวิต เจ็ดวรรณะ วัดพระมหาธาตุ
6 เด็กหญิง กันยาวีร์ ศรีวิจิตร เทศบาลวัดเสมาเมือง
7 เด็กชาย พงศกร อ านวยสัตย์ บ้านทวดทอง
8 เด็กชาย จีรวัฒน์ คีรีพันธ์ุ สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี30)

9 เด็กชาย กฤตภาส สาระมาศ วัดชัน
10 เด็กชาย อภิเดช อากาสา บ้านทวดทอง
11 เด็กหญิง กัญญาณัฐ โนนะบุตร บ้านทวดทอง
12 เด็กหญิง ชนกานต์ พรหมเพชร พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
13 เด็กชาย ณฐกร เจ็ดวรรณะ มารีย์พิทักษ์ศึกษา
14 เด็กหญิง ภัทรภร พาระอาสม เทศบาลวัดใหญ่
15 เด็กหญิง ณัฐฐาพร เช้ือชมสุข ศรีธรรมราชศึกษา
16 เด็กหญิง กนกรัตน์ นนทเภท เทศบาลวัดเสาธงทอง
17 เด็กชาย เฉลิมพัฒน์ วรรณะพบ บ้านทวดทอง
18 เด็กหญิง พิมลภัทร ผจญภัย บ้านทวดทอง
19 เด็กชาย พงศกร คลับคล้าย เทศบาลวัดศาลามีชัย
20 เด็กชาย กันตพงศ์ ช้างกลาง เทศบาลวัดใหญ่
21 เด็กชาย แสงกล้า กันยะมา บ้านทวดทอง
22 เด็กชาย มงคลทวี ทัศโร บ้านทวดทอง
23 เด็กหญิง พิชญ์นรี มาศชิวหะ เทศบาลวัดศรีทวี
24 เด็กชาย ศิรินันท์ ศิริเขต ชุมชนบ้านนาวา
25 เด็กหญิง นันทพร เปล่ียวปลอด เทศบาลต าบลท่าเเพ
26 เด็กชาย เพชรพายุ ชอบพจน์ วัดกัด
27 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ศรีวารินทร์ บ้านทวดทอง
28 เด็กหญิง ณัฐกานต์ จุติประภาค บ้านทวดทอง
29 เด็กหญิง นันทกานต์ ส่งแสง วัดทุ่งแย้
30 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ รัตนบุรี บ้านทวดทอง
31 เด็กชาย กิตติธัช เจดีย์รัตน์ วัดหญ้า

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 3)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 3)  

32 เด็กชาย จรายุทธ ไชยผดุง บ้านทวดทอง
33 เด็กหญิง กชพร ก้าวสมบูรณ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
34 เด็กชาย วิวรรถน์ เพ็ชรรัตน์ เทศบาลวัดใหญ่
35 เด็กหญิง ฐิฎาพร วรรณโสภณ วัดชัน
36 เด็กหญิง อลิษา ขบวนพล วัดมังคลาราม
37 เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยสม บ้านทวดทอง
38 เด็กหญิง เพชรดา จิตรา อักษรวิทย์
39 เด็กชาย รัฐวัฒน์ ระวังวงศ์ บ้านทวดทอง
40 เด็กหญิง ชลิตตา วารีพจน์ วัดกัด

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 3 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา ๐8.0๐-10.๐๐ น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ ไกรนุกูล วัดโพธ์ิทอง
2 เด็กชาย เจษฎากร นวลแก้ว วัดกัด
3 เด็กชาย อดิศร เทียมแก้ว อนุบาลแสงทอง
4 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ อินทรจงจิต วัดพระมหาธาตุ
5 เด็กชาย คมกฤษณ์ ทองอ่อน บ้านทวดทอง
6 เด็กหญิง จันทนี สายวิจิตร วัดชัน
7 เด็กชาย วุฒิชัย การัยภูมิ บ้านทวดทอง
8 เด็กหญิง ธวัลพร ธัญญลักษณ์ วัดกัด
9 เด็กหญิง ออลดา เอโหย่ วัดนากัน

10 เด็กชาย ปริชญา โภชนา บ้านทวดทอง
11 เด็กชาย เกษมศักด์ิ คชผล วัดราษฎร์เจริญวราราม
12 เด็กหญิง พลอยชมพู กล่ินขจร บ้านทวดทอง
13 เด็กหญิง สุนันทิยา ลักษณะสมบูรณ์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา
14 เด็กชาย อนุชิต สิงหพันธ์ อนุบาลแสงทอง
15 เด็กชาย วรภพ แก้วมณี เทศบาลต าบลท่าแพ
16 เด็กหญิง พลอยลดา เพ็งจันทร์ วัดโพธ์ิทอง
17 เด็กหญิง กนกพร รักการ วัดพระมหาธาตุ
18 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ตระกูลนิตย์ บ้านทวดทอง
19 เด็กชาย วัชรพงษ์ หนูรอด เทศบาลต าบลท่าแพ
20 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ม่ันคง บ้านทวดทอง
21 เด็กหญิง นรัชส์กร รินสุยาสิทธ์ิ บ้านบางหลวง
22 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ สุขดี วัดหนองบัว
23 เด็กหญิง ขวัญฤดี กาละจิตต์ วัดราษฎร์เจริญวราราม
24 เด็กหญิง อาทิตยา แซ่ล้ิม วัดนากัน
25 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มูสิกวงษ์ บ้านทวดทอง
26 เด็กหญิง กิตติมา คงศรีชาย บ้านทวดทอง
27 เด็กชาย สมรักษ์ คันธิก อนุบาลแสงทอง
28 เด็กชาย สุวพัฒน์ ฝอยทอง บ้านทวดทอง
29 เด็กชาย ฐิติภัทถ์ ขุนเพชร เทศบาลวัดมเหยงคณ์
30 เด็กชาย พงศ์ศิริ ภักดีสว่าง วัดหนองบัว
31 เด็กหญิง จิรัชญา แก่นจันทร์ ชุมชนบ้านปากเสียว

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 4)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 4)  

32 เด็กชาย กฤติน บุญเหลือ บ้านทวดทอง
33 เด็กหญิง ศิรภัสสร เจนกิจ บ้านฉาง
34 เด็กหญิง ปาริตา ปรุงเป่ียม วัดราษฎร์เจริญวราราม
35 เด็กหญิง มัญฑิตา แสงเงิน อนุบาลแสงทอง
36 เด็กชาย สิทธิพล นาคนวล ไตรภูมิวิทยา
37 เด็กชาย บรูพา ทันราย บ้านทวดทอง
38 เด็กชาย อีธาร ก๊กศรี มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
39 เด็กหญิง พัณนิตา ชัยภักดี วัดพระมหาธาตุ
40 เด็กหญิง ชนม์นิภา นิลวรรณ์ กบินทร์จริยาคม

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 4 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา 10.00-12.00 น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

1 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ นราพงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
2 เด็กหญิง อริ สรา  ชาญณรงค์  บ้านทวดทอง
3 เด็กหญิง นริศา ทาสง บ้านทวดทอง
4 เด็กชาย ภัทรดนัย พานทอง เทศบาลต าบลท่าแพ
5 เด็กชาย ธนกร สุดสุรัตน์ วัดกัด
6 เด็กหญิง อาทิตยา คีรีศรี เทศบาลวัดใหญ่
7 เด็กชาย วัชรธร เกตุเจริญ บ้านทวดทอง
8 เด็กชาย กฤตพจน์ เลิศพันธ์ุ บ้านทวดทอง
9 เด็กหญิง ป่ินปินัทธ์ิ โททอง บ้านทวดทอง

10 เด็กหญิง กฤติญา แจ้งแก้ว ชุมชนวัดอินทคีรี
11 เด็กหญิง สุนันทา สุธาโพชน์ วัดวนาราม
12 เด็กหญิง ปัณฑิตา มากจริง วัดวนาราม
13 เด็กชาย เอกรินทร์ นันทไตรภพ บ้านทวดทอง
14 เด็กชาย กันตพงศ์ เอียดทอง บ้านทวดทอง
15 เด็กหญิง พัณณิตา นารีพล บ้านทวดทอง
16 เด็กหญิง จิรา จินดาภรณ์ วัดวนาราม

17 เด็กหญิง ปวริศา นราพงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"
18 เด็กหญิง สุภาวดี บุญทวี วัดหนองบัว
19 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ กาญจนพันธ์ เทศบาลวัดเสาธงทอง
20 เด็กหญิง ศุภักษร สุขแสงใส วัดหัวอิฐ
21 เด็กหญิง อติกานต์ ขุนอานต์ บ้านทวดทอง
22 เด็กชาย ณฐวัฒน์ พรหมศิริวรกุล อนุบาลนครศรีธรรมราช
23 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ ทรัพย์ล้น เทศบาลต าบลท่าแพ
24 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ คุ้มกุมาร วัดคันนาราม
25 เด็กชาย ชุติมันต์ ศรีสมุทร บ้านทวดทอง
26 เด็กชาย กฤษฎา ขวัญแก้ว วัดวนาราม
27 เด็กชาย ปริณดา ประสาร บ้านทวดทอง
28 เด็กชาย ณัฐพัชร์ พรหมศิริวรกุล อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ อุทิศ"
29 เด็กหญิง จันทกานต์ บุญเทียม บ้านทวดทอง
30 เด็กหญิง ฐิติพร นุกูล เทศบาลวัดเสมาเมือง

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 5)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 5)  

31 เด็กหญิง คัคนา พุ่มทอง วัดหนองบัว
32 เด็กชาย ญาณาธิป พูลแก้ว บ้านทวดทอง
33 เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ ย่ิงนคร บ้านทวดทอง
34 เด็กชาย อมรวิชช์ มาศสุวรรณ์ อัลมูวาห์ฮิดีน
35 เด็กชาย กรวุฒิ ตะลึงสัตย์ วัดห้วยพระ
36 เด็กหญิง พรนภัส ม่ันคง เทศบาลวัดชัยชุมพล
37 เด็กชาย ภัทรดนัย บุญพร่อง วัดเขาขุนพนม
38 เด็กหญิง กุลยา เพ็ชรา มารียพิทักษ์ศึกษา
39 เด็กชาย ธนาวัฒน์ ณ ขุนชัย บ้านทวดทอง
40 เด็กหญิง ภัทรา มีสอาด วัดกัด

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 5 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา 10.00-12.00 น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กหญิง เบญจวรรณ นาวรรณ์ วัดหนองบัว
2 เด็กหญิง ปรียา มีสอาด วัดกัด
3 เด็กชาย ชินสกรรจ์ เปล่ียวปลอด บ้านทวดทอง
4 เด็กชาย สุทธิพร สุวรรณวงศ์ วัดหญ้า
5 เด็กหญิง ธันวาสินี สรรพนิล อนุบาลแสงทอง
6 เด็กชาย กชวรรณ ก๋ังเซ่ง บ้านทวดทอง
7 เด็กหญิง ศศินัดดา ไกรนุกูล เทศบาลต าบลท่าแพ
8 เด็กหญิง มัลลิการ์ พฤกประสงค์ เทศบาลวัดศาลามีชัย
9 เด็กหญิง ชุติมนต์ จันทรมงคล วัดหนองบัว

10 เด็กหญิง สโรชา ภาระอาสม อนุบาลแสงทอง
11 เด็กชาย ชรินธรณ์ ช่วงมณี วัดพระมงกุฎ
12 เด็กชาย ณภกร คาวินธร เทศบาลวัดเสาธงทอง
13 เด็กหญิง สุพัทธ์ธีรา ยกย่ิง บ้านทวดทอง
14 เด็กชาย พีรณัฐ เดชสุข ชุมชนวัดอินทคีรี
15 เด็กชาย พีระพัฒน์ พงศรีพุท วัดท่างาม
16 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส หนูเช้ือ บ้านทวดทอง
17 เด็กหญิง เพ็ญญาภา ทุมรัตน์ บ้านทวดทอง
18 เด็กหญิง ญาณิศา หนักเเน่น บ้านทวดทอง
19 เด็กหญิง ญาณิศา แพทย์รัตน์ วัดพระมหาธาตุ
20 เด็กชาย นราวิชญ์ ยันตะศิริ บ้านทวดทอง
21 เด็กหญิง กมลชนก จงกล เทศบาลวัดมเหยงคณ์
22 เด็กชาย เฉลิมพล พรหมรัตน์พรรณ์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา
23 เด็กหญิง ชนิกา จิตเขม้น บ้านทวดทอง
24 เด็กชาย พชรพล รัตน์จันทร์ วัดโพธ์ิทอง
25 เด็กชาย ภูมิภัช ราชทอง ชุมชนวัดอินทคีรี
26 เด็กหญิง วรรณพา เพชรานนท์ เทศบาลวัดใหญ่
27 เด็กชาย พัทธดนย์ วัยพรรณ์ บ้านทวดทอง
28 เด็กชาย ไมเคิล เวลเซน เรเมเฮโย้ Satit NST Rajabhat University
29 เด็กชาย กัลยกร อยู่คง บ้านทวดทอง
30 เด็กชาย ปกรณ์ จุติรัตน์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
31 เด็กหญิง อินทิรา ปานสัสดี บ้านทวดทอง

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 6)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 6)  

32 เด็กชาย จัตุมงคล ลายพยัคฆ์ พิมพ์มณี
33 เด็กหญิง อุษา บุตรเสวก บ้านทวดทอง
34 เด็กหญิง วิชญาดา เจดีย์รัตน์ ท่าศาลา
35 เด็กหญิง โชติกา ปุจฉาการ บ้านทวดทอง
36 เด็กชาย วิชญ เสสน บ้านทวดทอง
37 เด็กชาย คณิศร ชูพิศาล เทศบาลวัดชัยชุมพล
38 เด็กหญิง สิริวิมล ปรางค์เพ็ชร บ้านทวดทอง
39 เด็กชาย ธนกฤต ณ พัทลุง เทศบาลวัดเสมาเมือง
40 เด็กหญิง ฐิติชญา รักเงิน มารีย์พิทักษ์ศึกษา

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 6 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา 10.00-12.00 น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กหญิง ศนาอ์ วิทนาจ บ้านทวดทอง
2 เด็กหญิง กุลภรณ์ ชนะพล วัดโทเอก
3 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สุขสุวรรณ์ บ้านทวดทอง
4 เด็กหญิง ปัทมา เพ็ญทอง วัดโทเอก
5 เด็กชาย ฐานันด์ ศรีทวี บ้านทวดทอง
6 เด็กหญิง กนิษฐา ทรงนาสึก เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
7 เด็กหญิง นันทิชา อนันทมาศ ไตรภูมิวิทยา

8 เด็กหญิง ณัชชา มีศรีสุข อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
9 เด็กชาย พีรวิชญ์ รวมพงษ์ บ้านทวดทอง

10 เด็กหญิง อุษณียาภรณ์ หนูสงค์ ฉวาง
11 เด็กชาย อินทัช บุญช่วย เทศบาลเมืองปากพูน
12 เด็กชาย นันทกานต์ มะเด็ง บ้านทวดทอง
13 เด็กหญิง กุลพัชร ทองแสน บ้านทวดทอง
14 เด็กชาย ศุภณัฐ เท่ียวแสวง อนุบาลจังหวัด
15 เด็กหญิง เอมมิกา วีระพันธ์ เทศบาลต าบลท่าแพ
16 เด็กหญิง สิริฤทัย อนันตพืช บ้านทวดทอง
17 เด็กหญิง สุพิชญา แก้วยวน เทศบาลวัดศรีทวี
18 เด็กชาย ธนกฤต นาคสุวรรณ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง
19 เด็กชาย อภิรักษ์ หม่ืนศรีรา บ้านนาเคียน
20 เด็กชาย อัศม์เดช สรสาร วัดกัด
21 เด็กหญิง วรพิชชา มาสมูณี วัดโทเอก
22 เด็กหญิง เกวลิน มีสุข เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
23 เด็กชาย สิทธิโชค นนทโชติ บ้านทวดทอง
24 เด็กชาย นฤเบศ ข าประดิษฐ เทศบาลวัดเสาธงทอง
25 เด็กชาย อัฑฒกร พรหมอินทร์ บ้านทวดทอง
26 เด็กหญิง ปภัสวดี ใจแผ้ว วัดหญ้า
27 เด็กชาย อภิวัชช์ ทองอุปถัมภ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
28 เด็กหญิง โชติกา พรรณเผือก เทศบาลวัดศรีทวี
29 เด็กชาย ภูธเนศ นาคะสุวรรณ วัดหัวอิฐ
30 เด็กชาย พัชรพล แก้วโสภาคย์ บ้านทวดทอง
31 เด็กชาย ชัยภัทร ทิพย์รัตน์ มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 7)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 7)  

32 เด็กหญิง เบญญพร ว่ิงชิงชัย วัดหญ้า
33 เด็กหญิง เปมิกา ระวังวงศ์ วัดก าแพงถม
34 เด็กหญิง วีรภัทรา เจริญศรี เทศบาลวัดใหญ่
35 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ิ บัวมาศ บ้านทวดทอง

36 เด็กชาย เกียรติภูมิ ค าสอน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
37 เด็กชาย วีรภัทร วรรณศิลป์ ไตรภูมิวิทยา
38 เด็กชาย ชวัลวิทย์ วิเชียร เทศบาลวัดเสาธงทอง
39 เด็กชาย เจตน์ ดวงปัญญา บ้านทวดทอง
40 เด็กชาย ธนภัทร์ ชฎากาญจน์ บ้านทวดทอง
41 เด็กชาย ธีรชาติ หงษ์ทอง เทศบาลต าบลท่าแพ
42 เด็กหญิง จันทิมา บรรจงเมือง บ้านทวดทอง
43 เด็กชาย กิตติกานต์ ทิพย์มณฑา บ้านทวดทอง

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 7 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา 12.00-14.00 น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย ชัยวัฒน์ นาคฤทธ์ิ บ้านทวดทอง
2 เด็กชาย อิษฏา อาคะมา วัดดอนยาง
3 เด็กชาย นราธิป ห้ิวห้ิน นรรถยาพิศณุสรณ์
4 เด็กชาย ชัชวาลย์ นาคฤทธ์ิ บ้านทวดทอง
5 เด็กชาย จารุเดช แซ่จุ่ง เทศบาลวัดมเหยงคณ์
6 เด็กชาย ธนากร ขวัญอ่อน วัดดอนยาง

7 เด็กหญิง สุปวีณ์ สุคชเดช อนุบาลนครศรีธรรมราช " ณ นครอุทิศ"
8 เด็กหญิง สุดธิษา อาคะมา วัดดอนยาง
9 เด็กหญิง กันยรัตน์ ทองเกตุ เทศบาลวัดมเหยงคณ์

10 เด็กหญิง ณัฐธิดา โมราบุญ วัดหลวงครู
11 เด็กชาย วรพล พรหมทอง บ้านทวดทอง
12 เด็กหญิง พลอยไพลิน นินทะผล วัดพระมหาธาตุ
13 เด็กหญิง รัชนีกร พรมสืบ เทศบาลวัดเสาธงทอง
14 เด็กชาย วชิรวิทย์ หนูศรี เทศบาลวัดชัยชุมพล
15 เด็กหญิง ณัชญา สวนกูล ท้าวราษฏร์สงเคราะห์
16 เด็กชาย อติวิชญ์ ค าทิพย์ วัดน้ ารอบ(เมือง)
17 เด็กหญิง ลักษณพร แก้วเจริญ วัดดอนยาง
18 เด็กหญิง พิมพ์นารา นาคอ่อน วัดคันธมาลี
19 เด็กหญิง นิชาภัทร การะบัน วัดท่างาม

20 เด็กชาย ยศกร เกิดเกล้ียง อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ.นครอุทิศ)
21 เด็กชาย ธีรภัทร ชูโลก วัดมะนาวหวาน
22 เด็กชาย วัชรพงศ์ ดารากัย เทศบาลวัดมเหยงคณ์
23 เด็กชาย รชต หมวดพล บ้านทวดทอง
24 เด็กหญิง เปรมยุตา เวชพิศ มารีย์พิทักษ์ศึกษา
25 เด็กหญิง สุจิตรา ทองใบใหญ่ ชุมชนวัดอินทคีรี
26 เด็กชาย โอฬาร พุทธรัตน์ บ้านทวดทอง
27 เด็กชาย สรยุทธ์ เวลารัมย์ บ้านคลองสงค์
28 เด็กหญิง ณิชกานต์ แซ่ภู่ วัดนากุน
29 เด็กชาย บัลลังก์ พูนสวัส บ้านทวดทอง
30 เด็กชาย ณัฏฐพล สุวรรณ์อาส บ้านทวดทอง
31 เด็กชาย อนนต์ จอมมาลา วัดดอนยาง
32 เด็กชาย ชัยภัทร เรืองขนาบ ชุมชนบ้านนาวา

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 8)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 8)  

33 เด็กหญิง อารยา อุหยา อนุบาลแสงทอง
34 เด็กชาย เทียนชัย เเก้วมณี ชุมชนบ้านนาวา
35 เด็กหญิง อารยา อุหยา อยุบาลแสงทอง
36 เด็กหญิง ผกามาศ อบอุ่น วัดยางค้อม
37 เด็กชาย เพียงประพันธ์ พัฒน์ทอง บ้านทวดทอง
38 เด็กชาย สมชาย ระหังภัย บ้านคลองดิน
39 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ ศรีรักษา บ้านทวดทอง
40 เด็กหญิง กานต์ชนก ใสสด ฉวาง
41 เด็กหญิง จิณณ์ญาดา ดังสท้าน ขุมทองวิทยา
42 เด็กชาย ธีรชัย หนูทอง บ้านทวดทอง
43 เด็กหญิง สิริวรรณ ดาวโด้ง บ้านทวดทอง

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 8 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา 12.00-14.00 น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย อธิปัตย์ ดีชู สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 เด็กชาย อัครเดช ไชยโย วัดคันนาราม
3 เด็กชาย นวพล นาทองบ่อ อนุบาลแสงทอง
4 เด็กหญิง อธิชา ลาภวานิช วัดพระเพรง
5 เด็กชาย สุชาติ ศรีสุวรรณ วัดคันนาราม
6 เด็กหญิง กรวรรณ ไชยพจน์ วัดดอนยาง
7 เด็กหญิง ธฤตตา ทวีเมือง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
8 เด็กหญิง วิภาดา มโนเลิศ วัดพระเพรง
9 เด็กหญิง จิราพัชร จุลนวล อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

10 เด็กหญิง พิรชัช รัตนภานพ อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
11 เด็กชาย ธีรเดช ทองนิล วัดก าแพงถม
12 เด็กชาย กฤตภาส เสนากัสป์ บริบูรณ์วิทยา
13 เด็กหญิง ชดาวรรณ ด้วงโคมโพธ์ิ วัดสว่างอารมณ์
14 เด็กชาย ณัฐพล ทองมี ไตรภูมิวิทยา
15 เด็กหญิง ศิริพา พัลพัฒน์ บ้านทวดทอง
16 เด็กชาย ธนพัฒน์ บัวผัน บ้านประชาอารี
17 เด็กหญิง ภัทราพร สุวรรณรัตน์ ราชประชานุเคราะห์ 7
18 เด็กหญิง ก่ิงดาว รามมาก วัดหน้าเขา
19 เด็กชาย พิชญุตม์ บ ารุงผล มานิตานุเคราะห์
20 เด็กชาย ธนกฤต ชุมศรี เทศบาลต าบลท่าแพ
21 เด็กชาย นันทยศ กายแก้ว เทศบาลเสมาเมือง
22 เด็กหญิง กานต์รวี ช่วยบ ารุง ไตรภูมิวิทยา
23 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สมทอง เทศบาลวัดท้าวโคตร
24 เด็กหญิง สาฐิติญา สุทธิภิบาล บ้านทวดทอง
25 เด็กหญิง ป่ินฤดี ศรีเจริญ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
26 เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ กลับกลาย อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
27 เด็กชาย กันฐพัทต์ บุญนิสัย เทศบาลวัดใหญ่
28 เด็กชาย อิสรา แซ่ด่าน วัดพระมหาธาตุ
29 เด็กชาย จารุพัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ บ้านสวนอาย
30 เด็กชาย ปริญณัฐ เพ็ชรประเสริฐ บ้านทวดทอง
31 เด็กชาย อาภากร ธรรมโชติ วัดใหญ๋

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 9)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 9)  

32 เด็กหญิง ชนัญญา ถาวรนุวงค์ เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
33 เด็กชาย กฤติพงศ์ สามพิมพ์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา
34 เด็กชาย อานนท์ ก าลังการ อนุบาลแสงทอง
35 เด็กชาย พีรพัฒน์ สุภาพโรจน์ วัดนากัน
36 เด็กชาย จิรพัฒน์ พ่ึงญาติ บ้านห้วยหาร
37 เด็กชาย ภูริภัทร เทพทอง บ้านห้วยหาร
38 เด็กหญิง เพชรพลอย ปัญญา ไตรภูมิวิทยา
39 เด็กชาย วีรภัทร รักษาสัตย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
40 เด็กชาย ศุภากร ดาวัลย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
41 เด็กหญิง สุภาวดี พรมศักด์ิ บ้านทวดทอง
42 เด็กหญิง ทักษพร พลายชุม อนุบาลนครศรีธรรมราช
43 เด็กชาย ปรเมศวร์ โลกภิบาล ชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 9 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา 14.00-16.00 น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย เขตต์อรัญ ยอดส ารวย วัดดินดอน
2 เด็กหญิง นัทธิชา อาวรณ์ วัดสากเหล็ก
3 เด็กหญิง อัญดา จิตรบรรทัด บ้านคลองดิน
4 เด็กชาย ธวัชชัย อินทมาศ อนุบาลแสงทอง
5 เด็กหญิง วราพร ราชนาวี บ้านฉาง
6 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ถังมณี นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7 เด็กชาย ณัฐชัย จุลพรรณ์ บ้านทวดทอง
8 เด็กชาย ธีธัช หนูกล่ิน เทศบาลวัดเสมาเมือง
9 เด็กชาย ชลธกานค์ รัตนผล อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

10 เด็กหญิง สุคนธา แก้วเจริญ บ้านทวดทอง
11 เด็กหญิง กิตติกาญจน์ ศรีคุณ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
12 เด็กชาย อจลวิชญ์ ชูสกุล บ้านทวดทอง
13 เด็กชาย วงศกร ทรงนาศึก วัดดอนยาง
14 เด็กชาย นัธทวัฒน์ เสนากัสป์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา
15 เด็กชาย กิตตินันท์ สุนยานัย บ้านทวดทอง
16 เด็กชาย อภิรักษ์ ธรรมชาติ บ้านทวดทอง

17 เด็กชาย พชรพล อ่อนเเก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
18 เด็กชาย สิปปกร สุขสงวน เทศบาลวัดมเหยงคณ์
19 เด็กหญิง สุภาวิณี พลพยัคฆ์ ทวดทอง
20 เด็กชาย นาธาน จันทร์มณี บ้านทวดทอง
21 เด็กหญิง กุลณัฐดา ศรีวิรักษ์ วัดสวนพล
22 เด็กชาย ภูบดินทร์ โยธารักษ์ วัดพระมหาธาตุ
23 เด็กหญิง ชนิดา จิตค านึง เทศบาลวัดศาลามีชัย
24 เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พงศ์สีพุด บ้านทวดทอง
25 เด็กชาย เกียรติภูมิ มูลณีวรรณ วัดชัน
26 เด็กหญิง อุษามณีย์ มิตรศรี เทศบาลวัดมเหยงคณ์
27 เด็กชาย เจตปภัส มากแก้ว บ้านทวดทอง
28 เด็กชาย อรรถพล ผลกล ่า อนุบาลแสงทอง
29 เด็กชาย ทวีกร วัดแพ เสมาเมือง
30 เด็กชาย ณฐกร เล่ียมทอง ศรีธรรมราชศึกษา
31 เด็กชาย กวี ยุโส้ บ้านทวดทอง

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 10)  



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม

ประกำศรำยช่ือมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
(กลุ่มท่ี 10)  

32 เด็กชาย ธนกฤติ แมลง บ้านทวดทอง
33 เด็กหญิง อิสยาห์ เดชนะ เทศบาลวัดเสมาเมือง
34 เด็กชาย สรวิชญ์ บุญญานุภาพ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
35 เด็กหญิง วราลี มลิแก้ว เทศบาลวัดเสมาเมือง
36 เด็กหญิง ชนิสราพร บุญพอก นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
37 เด็กหญิง วรศิกานต์ หนูน้อย เทศบาลวัดใหญ่
38 นาย ไกรสร ระหังภัย บ้านคลองดิน
39 เด็กชาย ภัทรธนวัฒนฺ อัษฎรกาญจน์ บ้านบุญนาค
40 เด็กชาย เลิศศิริ ศิริกุลสถิตย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์
41 เด็กชาย อรรถพล มาลยาภรณ์ อินทคีรี
42 เด็กชาย ธีรภัทร เพ็ชรวงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
43 เด็กชาย กฤฒณัฏฐ์ มีแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

หมำยเหตุ  

1. ให้นักเรียนกลุ่มท่ี 10 มามอบตัว ในวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา 14.00-16.00 น.
หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

2. ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย
๓. เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ป.6 (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ


