
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม อันดับท่ี
1 นางสาว พิยาดา ค าวิจิตร มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 1
2 นางสาว ทัตพิชา รอดเพชร กัลยาณีศรีธรรมราช 2
3 นางสาว ณิชกานต์ ตรงต่อการ ศรีธรรมราชศึกษา 3
4 นางสาว ศิริรัตน์ เบ็ญจะปัก บ้านท่าม่วง 4
5 นาย ซันซาบีน ยุทธกาศ บ้านนาเคียน 5
6 เด็กชาย พีรวิทญ์ มะโนราช สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 6
7 นางสาว ศศิรฐา จงจิตต์ ศรีธรรมราชศึกษา 7
8 นางสาว ธารทิพย์ ประทุมทอง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 8
9 นางสาว ศสิธร รอดภัย วัดทุ่งแย้ 9

10 นางสาว ธนัทฐา บัวทอง วัดโทเอก 10
11 นางสาว อุมาวดี เทพลักษณ์ อัลมูวาห์ฮิดีน 11
12 นางสาว วรรณิสา ภักดีชาติ วัดโทเอก 12
13 เด็กหญิง ประกาแก้ว สุตระ บ้านนาเคียน 13
14 เด็กหญิง ธัญชนก เปรมประชา ฉวางรัชดาภิเษก 14
15 นางสาว พลอยณภัทร ดาราแสง ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 15
16 นาย รัตตพล กรดกางก้ัน พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 16
17 นางสาว สุณัฎฐา จันทรขนิษฐ์ บ้านนา 17
18 นางสาว นริสา อังคะรา อัลมูวาห์ฮิดีน 18
19 นางสาว พิทยาภรณ์ มาแทน บ้านหนองใหญ่ 19
20 เด็กหญิง ปนัดดา ถนอมศักด์ิ มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 20

21 นาย พีรพัฒน์ ธานมาศ บ้านนาเคียน 21

22 นางสาว ดาราวดี หนูรัตน์ บ้านหนองใหญ่ 22

23 นางสาว ชญาดา ก่ิงทอง ไตรภูมิวิทยา 23

24 นางสาว มาริษา สุภาภรณ์ บ้านหนองใหญ่ 24

25 นางสาว กฤษณา กาญจนะ เมืองนครศรีธรรมราช 25

26 นางสาว ชฎาพร บัวทอง ฉวางรัชดาภิเษก 26

27 นาย ภัทรกร กาญจนะ เมืองนครศรีธรรมราช 27

28 นาย ธนกร หัดจ านงค์ ศรีธรรมราชศึกษา 28

หมำยเหตุ  หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
แผนวิทย์-คณิต

1.ให้นักเรียนมามอบตัว ในวันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.



๗.หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

๓.เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ม.๓ (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 าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองจ านวน 1 ฉบับ(กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา)พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม อันดับท่ี
1 นางสาว อนันตญา ณ วัดใหม่ เมืองนครศรีธรรมราช 1
2 นางสาว อนุสรา มะเเซ ประทีปศาสน์ 2
3 นางสาว วิภาดา ราชเดช วัดจันดี 3
4 นาย เดชาพล ธรรมพร ศรีธรรมราชศึกษา 4
5 นางสาว จิรัจฌา ประสิทธิเขตกรรณ์ ฉวางรัชดาภิเษก 5
6 นาย นฆราช สิทธิสมบูรณ์ กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 6
7 นางสาว ปาลิตา ดาราโชติ ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 7
8 นาย อนันตชัย เพ็ชรสุวรรณ์ เมืองนครศรีธรรมราช 8
9 นางสาว วราพร สุตระ วัดทุ่งแย้ 9

หมำยเหตุ  

๕.ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

๖.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองจ านวน 1 ฉบับ(กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา)พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

๗. หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

1.ให้นักเรียนมามอบตัว ในวันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.

2.ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

๓.เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ม.๓ (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )

๔.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
แผนศิลป์-ค ำนวณ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม อันดับท่ี

1 นางสาว ชญานิษฐ์ เพ็ชรเสน เมืองนครศรีธรรมราช 1
2 นางสาว นิชาภรณ์ จุดเดช พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 2
3 นางสาว ดัชกร จันทร์เพ็ง ละอายพิทยานุสรณ์ 3
4 นางสาว แพรวา ทิพย์สุราษฎร์ ช้างกลางประชานุกูล 4
5 นางสาว ศุภรัตน์ รสจันทร์ ไตรภูมิวิทยา 5
6 นางสาว จุฑามณี โชติเชย ฉวางรัชดาภิเษก 6
7 นางสาว วริศรา ทองสงค์ ช้างกลางประชานุกูล 7
8 นาย สุรพงษ์ สินทอง เจริญวิทย์ 8
9 นางสาว สุนิสา นาคสุวรรณ์ ศรีธรรมราชศึกษา 9

10 เด็กหญิง ณัฎฐ์ชญา ท่าสง ไตรภูมิวิทยา 10
11 นางสาว นวรัตน์ เพ็ชรสวัสด์ิ พรหมคีรีพิทยาคม 11
12 นางสาว นันท์นลิน เจริญศรี โยธินบ ารุง 12
13 นางสาว ภรธน พรหมอุปถัมภ์ เมืองนครศรีธรรมราช 13
14 นางสาว สุธาสินี ปรีชา เมืองนครศรีธรรมราช 14
15 นาย พัชรพล ทองร่วง ขุนทะเลวิทยาคม 15
16 นางสาว ณัฐธิชา เลขจิตร เมืองนครศรีธรรมราช 16
17 นาย สหรัฐ นวนแป้น ชะอวดวิทยาคาร 17

18 นาย นัทธพงค์ อาวรณ์ เมืองนครศรีธรรมราช 18

19 นางสาว พรพิมล สระพะพันธ์ิ วัดทุ่งแย้ 19

20 นางสาว สมิตานัน เก้ือเส้ง เมืองนครศรีธรรมราช 20

21 นาย ณัฐกรณ์ นิลสุวรรณ์ เมืองนครศรีธรรมราช 21

22 นางสาว ศิริรัตน์ หมิดสะเหล้ โมคลานประชาสรรค์ 22

23 นางสาว ปาริฉัตร เพชรทอง มัดร่อซาตุลฮูลูมิดดีน 23

24 นางสาว วรันยา ระเบียบพร จรัสพิชากร 24

25 นางสาว สุธิดา กึกก้อง ไตรภูมิวิทยา ส ารองศิลป์ท่ัวไป

26 นางสาว นันทภัทร์ กายแก้ว เมืองนครศรีธรรมราช ส ารองศิลป์ท่ัวไป

27 นางสาว สุพรรณี ภักดีจิตร ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ส ารองศิลป์ท่ัวไป

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
แผนศิลป์-ท่ัวไป



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม อันดับท่ี

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
แผนศิลป์-ท่ัวไป

28 นาย วรวุฒิ เสมสัน วัดโทเอก ส ารองศิลป์ท่ัวไป

29 นางสาว นีรนุช จ าปาทอง เมืองนครศรีธรรมราช ส ารองศิลป์ท่ัวไป

หมำยเหตุ  

๕.ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

๖.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองจ านวน 1 ฉบับ(กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา)พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

๗.หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

1.ให้นักเรียนมามอบตัว ในวันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

2.ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

๓.เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ม.๓ (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )

๔.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม อันดับท่ี

1 นาย ศรัณย์รัชต์ ปรียาพันธ์ุ ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 1
2 นางสาว ธันย์ชนก ศรพิชัย ฉวางรัชดาภิเษก 2
3 นางสาว ศิรินทร์ญา จิตคาม เมืองนครศรีธรรมราช 3
4 นางสาว รุสชา ชุมชวด มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 4
5 เด็กหญิง วิลาสินี วงษ์ค าภา ศรีธรรมราชศึกษา ส ารองศิลป์-ภาษา
6 นางสาว วนิดา มณฑาวีรวัฒน์ พรหมคีรีพิทยาคม ส ารองศิลป์-ภาษา
7 นาย ภูธเนศ โพธิคม เมืองนครศรีธรรมราช ส ารองศิลป์-ภาษา
8 นางสาว สโรชา จินดารัศมี ศรีธรรมราชศึกษา ส ารองศิลป์-ภาษา
9 นางสาว ชมพูนุช พันทวี วัดหญ้าปล้อง ส ารองศิลป์-ภาษา

หมำยเหตุ  

๕.ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ และมารดา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

๖.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองจ านวน 1 ฉบับ(กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา)พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

๗.หากนักเรียนไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ

หลักฐำนในวันมอบตัวนักเรียน

1.ให้นักเรียนมามอบตัว ในวันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน ๒๕๖5  ณ อาคารโดม เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

2.ใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย

๓.เอกสารท่ีแสดงว่าจบช้ัน ม.๓ (ปพ.1)  (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ )

๔.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
แผนศิลป์-ภำษำ


