
เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26327 เด็กชาย กวิน ยุโส้

2 26328 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สินศักด์ิศรี

3 26329 เด็กชาย จีรวัฒน์ บุตรศรี

4 26330 เด็กชาย เจษฎา ทองกระจ่าง

5 26331 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ จิตสุคนธ์

6 26332 เด็กชาย เตชสิทธ์ิ บุณยเกียรติ

7 26333 เด็กชาย ธนภัทร ธานมาศ

8 26334 เด็กชาย นเรนทร ถาวรสาร

9 26335 เด็กชาย วิศรุต เสมอจิตต์

10 26336 เด็กชาย ศักดินนท์ โพธิสุข

11 26337 เด็กชาย ศักดินันท์ ตราสุวรรณ์

12 26338 เด็กหญิง กนกฉัตร  พล กาย 

13 26339 เด็กหญิง จรรย์อมล มนิล

14 26340 เด็กหญิง จิรัชยา กล่ินวาโย

15 26341 เด็กหญิง ชลิศา คงเส้ง

16 26342 เด็กหญิง ณัฐธิชา กล่ินทิพย์

17 26343 เด็กหญิง ณัฐนิฐ พาแกด า

18 26344 เด็กหญิง ณัฐมล โพสังทอง

19 26345 เด็กหญิง ธริสรา เดชรักษา

20 26346 เด็กหญิง นัฐฌา วรธรรมาทิพย์

21 26347 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ณ วัดใหม่

22 26348 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ชูเมือง

23 26349 เด็กหญิง พรรณประภา โพธ์ิวินารถ

24 26350 เด็กหญิง พสุดา ชูรส

25 26351 เด็กหญิง พสุมนต์ ชูรส

26 26352 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ยอดเจริญ

27 26353 เด็กหญิง ภัทราพร สุขสุวรรณ์

28 26354 เด็กหญิง ภัทรินทร์ บัวเพ็ชร

29 26355 เด็กหญิง มุฑิตา บรรเจิดฤทธ์ิ

30 26356 เด็กหญิง รสศรินทร์ เสนาทอง

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 1

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นางสาวกิตติมา  จ๋ิว    2. นางณัฐวรรณ  ส่ีหิรัญวงค์



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 1

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นางสาวกิตติมา  จ๋ิว    2. นางณัฐวรรณ  ส่ีหิรัญวงค์

31 26357 เด็กหญิง รสิตา เชาว์แก้ว

32 26358 เด็กหญิง วกุลทิพย์ แก่นเรือง

33 26359 เด็กหญิง วรรธิมา สุธาโภชน์

34 26360 เด็กหญิง วิการณ์ดา มัฆาพาฬ

35 26361 เด็กหญิง วิชญาดา ประวัติ

36 26362 เด็กหญิง ศศิรัตน์ โบกระณี

37 26363 เด็กหญิง สิริกร ชอบผล

38 26364 เด็กหญิง สุภาพักตร์ อิสลาม

39 26365 เด็กหญิง หน่ึงสตรี สุพรรณพงศ์

40 26366 เด็กหญิง อริสา อิทธคาม



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26367 เด็กชาย ณัฐวัตร มาลารัตน์

2 26368 เด็กชาย ธนวินท์ ศรีศิริ

3 26369 เด็กชาย ธีรเดช อมประนาม

4 26370 เด็กชาย นิรันดร ชลเกษม

5 26371 เด็กชาย บุรฮาน ชนธาน

6 26372 เด็กชาย พีรวิชญ์ พิศเเลงาม

7 26373 เด็กชาย ภัทรพงศ์ สุดใจ

8 26374 เด็กชาย ภัทรวดี กระบ่ีวงค์

9 26375 เด็กชาย ภาวิณี มูณีผล

10 26376 เด็กชาย รัฐพล พรหมทอง

11 26377 เด็กชาย วุฒิศักด์ิ กรงแก้ว

12 26378 เด็กชาย ศิวนาท มาศมาลัย

13 26379 เด็กชาย สรสิทธ์ิ พรรณเผือก

14 26380 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ยอดมณีย์

15 26381 เด็กหญิง สิรีนันต์ กล่ินทิพย์

16 26382 เด็กหญิง กมนธิดา เล็กบรรจง

17 26383 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันทวงษ์

18 26384 เด็กหญิง กัญญ์วรา ศิริค า

19 26385 เด็กหญิง กรรณิกา  กล่ินจันทร์

20 26386 เด็กหญิง พิกุล จิราสิต

21 26387 เด็กหญิง สุวรรณรัตน์ นาวรรณ์

22 26388 เด็กหญิง ยุวดี พงษ์พรหมณ์

23 26389 เด็กหญิง ภิญญดา บุญทองจันทร์

24 26390 เด็กหญิง น  าฤทัย ดาราจร

25 26391 เด็กหญิง ธนัญญา ค าวิจิตร

26 26392 เด็กหญิง ณัฐธิดา สายบัว

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นางสุภาณี  ล่องจ๋า  2. นางสาวธนันญดา  คุณกิตติธนาธร

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 2



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นางสุภาณี  ล่องจ๋า  2. นางสาวธนันญดา  คุณกิตติธนาธร

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 2

27 26393 เด็กหญิง ปาริชาติ หัตถประดิษฐ์

28 26394 เด็กหญิง สุดารัตน์ รัศมี

29 26395 เด็กหญิง ยุวเรศ กราพงศ์

30 26396 เด็กหญิง ศุภาวดี มากมี

31 26397 เด็กหญิง กุฑีรา บุญถนอม

32 26398 เด็กหญิง อรวรรณ รัตนะพงค์

33 26399 เด็กหญิง ปิยณัฐ ทองไชย

34 26400 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส วัจนะสวัสด์ิ

35 26401 เด็กหญิง ฐิติพร แสงแก้ว

36 26402 เด็กหญิง กนกวรรณ ทองชุม

37 26403 เด็กหญิง ปวันรัตน์ สงค์สกุล

38 26404 เด็กหญิง พัชราภา โพธาการ

39 26405 เด็กหญิง ภัทรกันย์ แสนชม

40 26406 เด็กหญิง กชกร ช่วยแก้ว



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26407 เด็กชาย กองพล อวดอ้าง

2 26408 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สุขประสงค์

3 26409 เด็กชาย เฉลิมพร ศิริพรัม

4 26410 เด็กชาย ทัตเทพ สรแก้ว

5 26411 เด็กชาย ธนกร ไทรแก้ว

6 26412 เด็กชาย ธนากรณ์ ศรีอินทร์

7 26413 เด็กชาย ธีรพัฒน์ บัวหลวง

8 26414 เด็กชาย ปฐพี มีภพ

9 26415 เด็กชาย ปิยวัฒน์ แสงแก้ว

10 26416 เด็กชาย พงศ์สวัสด์ิ พรหมชาติ

11 26417 เด็กชาย พชรพล พุทธโชติ

12 26418 เด็กชาย ภัทรวดี กระบ่ีวงค์

13 26419 เด็กชาย ภาณุพงศ์ วรรณ รัตน์

14 26420 เด็กชาย รัตน์ภูมิ รัตนสมบูรณ์

15 26421 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ พิมพ์เสน

16 26422 เด็กชาย ศุภณัฐ กรอบพุดซา

17 26423 เด็กชาย สิทธิชัย บุญกิจ

18 26424 เด็กชาย สิรวิชญ์ จันทร์ไพรพฤกษ์

19 26425 เด็กชาย อภิชัจ ภัติศิริ

20 26426 เด็กชาย กรณิศ แก้วนุกูล

21 26427 เด็กหญิง กฤษกมล ชาญปราณีต

22 26428 เด็กหญิง กันตินันท์ ณ อาภรณ์

23 26429 เด็กหญิง เกตุเกศร แพรกนก

24 26430 เด็กหญิง ชนิกา ปะรือชัน

25 26431 เด็กหญิง ชลธร สัมพันธมาส

26 26432 เด็กหญิง ชลิตา ฉิมมี

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 3

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย  2. ว่าท่ีร้อย ร.ต.หญิงณัฐกานต์  ฤกษ์มงคล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 3

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย  2. ว่าท่ีร้อย ร.ต.หญิงณัฐกานต์  ฤกษ์มงคล

27 26433 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ โสทรจิตร

28 26434 เด็กหญิง ฐิฆัมภา พิศกาญจน์

29 26435 เด็กหญิง เนตรชนก ไชยผดุง

30 26436 เด็กหญิง ปุริสา ปรีนึก

31 26437 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แสงจันทร์

32 26438 เด็กหญิง วรกานต์ เพชรร่วง

33 26439 เด็กหญิง ศิรินันท์ เจริญผล

34 26440 เด็กหญิง สิริกัญญา ควรร าพึง

35 26441 เด็กหญิง สุภาวดี แดงเขียว

36 26442 เด็กหญิง อภิญญา บุญทองจันทร์

37 26443 เด็กหญิง อรัชพร เเก้วนิล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26444 เด็กชาย กฤตยชญ์ หัสนี

2 26445 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เพ็ชรด้วง

3 26446 เด็กชาย คมกฤษ เครือพัฒน์

4 26447 เด็กชาย จักรพงศ์ ใจแผ้ว

5 26448 เด็กชาย ชลากร กังวาลก้อง

6 26449 เด็กชาย ณัฐกรณ์ หัตถประดิษฐ์

7 26450 เด็กชาย ธนดล กาญจนโสภาค

8 26451 เด็กชาย ธีรศักด์ิ เพ็งขวาง

9 26452 เด็กชาย ประวิตร จันทร์มี

10 26453 เด็กชาย ปรียาธร สมพงษ์

11 26454 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ ละหุการ

12 26455 เด็กชาย ภาณุเดช พิทักษ์

13 26456 เด็กชาย ภาณุวัชร ศรีสัมพุทธ

14 26457 เด็กชาย ภูวิศ ส่งเเสง

15 26458 เด็กชาย ยศพัฒน์ รัฐจักร์

16 26459 เด็กชาย รัฐพล พรหมทอง

17 26460 เด็กชาย ศุภวิชญ์ จันทดี

18 26461 เด็กชาย สักรินทร์ สิทธิยุทธ์

19 26462 เด็กชาย สิรวิชญ์ อุปลา

20 26463 เด็กชาย อนุพงศ์ รักดี

21 26464 เด็กหญิง เกวลิน ศรีแก้ว

22 26465 เด็กหญิง จันฐิมา ฝอยทอง

23 26466 เด็กหญิง ญาณิฐา ศรลอย

24 26467 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เเปะก๋งเส้ง

25 26468 เด็กหญิง ณัฐจิราภา เรืองรุก

26 26469 เด็กหญิง ณัฐชานัน แสงโสภา

ครูท่ีปรึกษา   :  1. วิไลวรรณ  ภักดีพันธ์  2. นางสาวฐิติญาภรณ์  กาญจนะ

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 4



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

ครูท่ีปรึกษา   :  1. วิไลวรรณ  ภักดีพันธ์  2. นางสาวฐิติญาภรณ์  กาญจนะ

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 4

27 26470 เด็กหญิง นาฎวิภา พงศ์พันธ์

28 26471 เด็กหญิง ปลิลฎา น้้าใจทหาร

29 26472 เด็กหญิง ปานระพี ประยูรชาญ

30 26473 เด็กหญิง พัชรพร รอดสงค์

31 26474 เด็กหญิง พัณณิตา พันธ์นวล

32 26475 เด็กหญิง ศิลป์ศุภา ประทุมรัตน์

33 26476 เด็กหญิง ศุภิสรา ณ นคร

34 26477 เด็กหญิง สุชาวดี ชุมพันธ์

35 26478 เด็กหญิง สุธิดา วิเชียรศรี

36 26479 เด็กหญิง อัมพิกา บังกระโทก

37 26480 เด็กชาย ยศพัฒน์ รัฐจักร์

38 26481 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ห้องแก้ว



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26482 เด็กชาย กฤษฏา เมียนเกิด

2 26483 เด็กชาย ฐิติพงศ์ นาคอ่อน

3 26484 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยโย

4 26485 เด็กชาย ธนา ถนอมผล

5 26486 เด็กชาย ธีรเดช ราหมาด

6 26487 เด็กชาย นทีปกร เกณฑ์สาคู

7 26488 เด็กชาย นนทกร ราชนิยม

8 26489 เด็กชาย นนทรี ถนอมผล

9 26490 เด็กชาย นราธร ทาสง

10 26491 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ดารามัน

11 26492 เด็กชาย พลพล เกตุพล

12 26493 เด็กชาย รณกฤต ไสยเวช

13 26494 เด็กชาย รพีพัฒน์ พงค์ศรีพุฒ

14 26495 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ริยาพันธ์

15 26496 เด็กชาย วาศิล ดินหมิน

16 26497 เด็กชาย ศิวกร เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ

17 26498 เด็กชาย สรวิชญ์ สุทธิรักษ์

18 26499 เด็กชาย สิทธิชัย วิหกฤทธ์ิ

19 26500 เด็กชาย สิทธิพล นิยมวรรณ์

20 26501 เด็กชาย อันติภาคิณ สุธาประดิษฐ์

21 26502 เด็กชาย อุดมศักด์ิ ตลึงกาญจน์

22 26503 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ อ่อนศรี

23 26504 เด็กหญิง ยมลภัทร แซ่อุ้ย

24 26505 เด็กหญิง กรวรรณ กิจเกตุ

25 26506 เด็กหญิง จันทกานต์ พันระนา

26 26507 เด็กหญิง ณิชาภัทร จุลแก้ว

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นายปธิณญากร  สุทธิ  2. นายสโรพันธ์  สวนจันทร์

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 5



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นายปธิณญากร  สุทธิ  2. นายสโรพันธ์  สวนจันทร์

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 5

27 26508 เด็กหญิง นันท์นภัส หมาดหวา

28 26509 เด็กหญิง นิชาดา สังข์ทอง

29 26510 เด็กหญิง พกาวรรณ เรืองเอียด

30 26511 เด็กหญิง พิชญาภา แก้วอ่อน

31 26512 เด็กหญิง เพชรไพลิน ชาญณรงค์

32 26513 เด็กหญิง ลลิตภัทร แสงศรี

33 26514 เด็กหญิง วิภาวดี ปาสน่ัน

34 26515 เด็กหญิง ศศิวรรณ แสงอุทัย

35 26516 เด็กหญิง ศุภิสรา เขนย

36 26517 เด็กหญิง สุภาวดี ศรีโมรา

37 26518 เด็กหญิง อนันตญา โมลี



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26519 เด็กชาย กฤษกร วิไลลักษณ์

2 26520 เด็กชาย กฤษติศักด์ิ พิมพันธ์

3 26521 เด็กชาย โกมินทร์ โมราศิลป์

4 26522 เด็กชาย จิรพนธ์ ทุมรัตน์

5 26523 เด็กชาย ณัฐนันท์ กิจผดุง

6 26524 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ไชยเดช

7 26525 เด็กชาย ธีรภัทร อินทรจงจิต

8 26526 เด็กชาย ธีรวัฒท์ รัตนรักษ์

9 26527 เด็กชาย ธีระศักด์ิ วงค์ดินด า

10 26528 เด็กชาย นทีชัย บุญอมร

11 26529 เด็กชาย นราดร กุลการ

12 26530 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ศรีปัญญา

13 26531 เด็กชาย พุฒเมธ คชสง่า

14 26532 เด็กชาย รวินท์ โมราศิลป์

15 26533 เด็กชาย วิษณุ สุทธิคีรี

16 26534 เด็กชาย ศตคุณ นราพงศ์

17 26535 เด็กชาย ศิวรุตน์ ทาสง

18 26536 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ยาจะกะ

19 26537 เด็กชาย สิทธิชัย จันทร์มณี

20 26538 เด็กชาย อนุสรณ์ เสียมไหม

21 26539 เด็กหญิง สุธาทิพย์ ไชยสม

22 26540 เด็กหญิง สุภาภรณ์ นาคากูล

23 26541 เด็กหญิง กัญญารัตน์ พาสกล

24 26542 เด็กหญิง ฐานิต ผกามาศ

25 26543 เด็กหญิง ณฐพร ล าดับพังค์

26 26544 เด็กหญิง ณัฐณิชา มัดจิตร์

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 6

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นายศรชัย  ช่วยอักษร  2. นางเรวดี  ช่วยอักษร



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 6

ครูท่ีปรึกษา   :  1. นายศรชัย  ช่วยอักษร  2. นางเรวดี  ช่วยอักษร

27 26545 เด็กชาย ณัฐภูมิ เทพพ้ัว

28 26546 เด็กหญิง ธนัชชา นิลรัตน์

29 26547 เด็กหญิง ปิยะภรณ์ โชติชัก

30 26548 เด็กหญิง พรพิมล สุขันทอง

31 26549 เด็กหญิง ภัทภรณ์ จุดเดช

32 26550 เด็กหญิง วรรณิดา ขวดแก้ว

33 26551 เด็กหญิง วริศรา เสาวรัญ

34 26552 เด็กหญิง ศรัณพร หนูเมือง

35 26553 เด็กหญิง สุชาดา ณะวงศ์

36 26554 เด็กหญิง สุทธิชา นาคนาศักด์ิ



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26555 เด็กชาย ชณณภัส ศรีมณี

2 26556 เด็กชาย ณฐนนท์ แสงบุตร

3 26557 เด็กชาย ณัฎฐชัย คนึงหาญ

4 26558 เด็กชาย ณัฏฐพล ยอดพิจิตร

5 26559 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ก่ออินทร์

6 26560 เด็กชาย ณัฐภัทร ก าเเพงเเก้ว

7 26561 เด็กชาย ธนธร มณีรัตน์

8 26562 เด็กชาย ธฤษณุ นาคาพงษ์

9 26563 เด็กชาย ธีธัช ปาวงค์นา

10 26564 เด็กชาย นพพร ชิตมาตย์

11 26565 เด็กชาย ไพบูลย์ เกตุแก้ว

12 26566 เด็กชาย วัชระพล ศิริพรหม

13 26567 เด็กชาย วิศรุต บัลนาลังก์

14 26568 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ ส้มเขียวหวาน

15 26569 เด็กชาย ศุภวิทย์ คงมณี

16 26570 เด็กชาย สรวิทย์ นกเทศ

17 26571 เด็กชาย อรรถชัย ปัญนะ

18 26572 เด็กชาย อิทธิกร กาญจนะ

19 26573 เด็กหญิง กมลชนก รักการ

20 26574 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สวยสม

21 26575 เด็กหญิง กานต์ชนิดา ภูมิศรี

22 26576 เด็กหญิง จีรานันท์ ป่ินสังข์

23 26577 เด็กหญิง ณัฐธิชา รัตนะเพ็ชร

24 26578 เด็กหญิง บัญฑิตา สุขวิทย์

25 26579 เด็กหญิง ปวริศา แก้วนวล

26 26580 เด็กหญิง ไปรยา เสมสมบูรณ์

ครูท่ีปรึกษา   : 1. นางสาววิจิตรา  ชูพันธ์  2. นางสาวสร้อยวันทา  แซ่หลี

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 7



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

ครูท่ีปรึกษา   : 1. นางสาววิจิตรา  ชูพันธ์  2. นางสาวสร้อยวันทา  แซ่หลี

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 7

27 26581 เด็กหญิง ลิลลา ไตรทอง

28 26582 เด็กหญิง วนิดา หนูทอง

29 26583 เด็กหญิง วันอาสาฬห์ พริกประสงค์

30 26584 เด็กหญิง สาวิกา อาคะมา

31 26585 เด็กหญิง สุกัญญา สมบัติบุญ

32 26586 เด็กหญิง สุภาวดี คงศรีสุวรรณ

33 26587 เด็กหญิง สุพัตรตรา เคนเวียง

34 26588 เด็กหญิง อนุสรา ชุมพันธ์

35 26589 เด็กหญิง อิศริยา พุทธพงศ์

36 26590 เด็กหญิง เอมฤดี รัตนวรรณ



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26591 เด็กชาย กริสดา เหมือนยกพล

2 26592 เด็กชาย กฤตพจน์ รัตนะ

3 26593 เด็กชาย กฤษฎา กล่ินโลกัย

4 26594 เด็กชาย กฤษณะ พรรณา

5 26595 เด็กชาย ทวีวัฒน์ ดาบแสงทอง

6 26596 เด็กชาย ธนวิน กาญจนะ

7 26597 เด็กชาย ธนาคิม คมสรรพ์

8 26598 เด็กชาย ธวัชชัย อินทรชัย

9 26599 เด็กชาย ธีรธรรม สุดค านึง

10 26600 เด็กชาย พิเศษ ศรีธรรมยศ

11 26601 เด็กชาย พุทธพงค์ ภูธรภักดี

12 26602 เด็กชาย ภานุมาส บุญพันธ์

13 26603 เด็กชาย ภูริพัฒน์ อรุณฤกษ์

14 26604 เด็กชาย วัชรดนัย ขุนรักษ์

15 26605 เด็กชาย วีระภาพ สุรางค์จิตร

16 26606 เด็กชาย สมัชชา ศรีสุวรรณ

17 26607 เด็กชาย สิรุวฒิ พรหมสุวรรณ์

18 26608 เด็กชาย อานนท์ ศรีเมือง

19 26609 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ พุทธพงศ์

20 26610 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ นิลสุวรรณ

21 26611 เด็กหญิง จณิชตา บรรจง

22 26612 เด็กหญิง ชนมน สังข์แก้ว

23 26613 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ชูโลก

24 26614 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ณ.สุวรรณ

25 26615 เด็กหญิง ณัฐชา ทองศรี

26 26616 เด็กหญิง นรีรัตน์ จิตร์เพ็ง

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 8

ครูท่ีปรึกษา   : 1. นายไพสิทธ์ิ  ไชยบุญ  2. นายศุภชัย  สินธู



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 8

ครูท่ีปรึกษา   : 1. นายไพสิทธ์ิ  ไชยบุญ  2. นายศุภชัย  สินธู

27 26617 เด็กหญิง นารีรัตน์ ทองประจักษ์

28 26618 เด็กหญิง พรธิตา วัชณพันธ์

29 26619 เด็กหญิง เพชรลดา กลอนสลับ

30 26620 เด็กหญิง รินรดา หัฐพจน์

31 26621 เด็กหญิง สุภาพร ชฎากาญจน์

32 26622 เด็กหญิง สุวิชาดา จันทร์แก้ว

33 26623 เด็กหญิง อรณริน วรรณชัย

34 26624 เด็กหญิง อรปุลิน คงร่วมจิตร

35 26625 เด็กหญิง อัจฉรินทร์ โมราศิลป์

36 26626 เด็กหญิง อันดา ผลประดิษฐ์ 



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26627 เด็กชาย กานต์ณัฏฐ์  แก้วสวัสด์ิ

2 26628 เด็กหญิง กานต์รวี แสนเมืองมา

3 26629 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ สุขสม

4 26630 เด็กหญิง จิณณพัต บุญข า

5 26631 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สุขรินทร์

6 26632 เด็กชาย ชินกฤต เจ้าโทน

7 26633 เด็กหญิง ณัฐติกาญจ์ เจริญศรี

8 26634 เด็กหญิง ทิพาวรรณ มุณีรัตน์

9 26635 เด็กชาย เทพพิทักษ์ คงเรือง

10 26636 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ชูหนู

11 26637 เด็กหญิง นภัสสร พรหมมาศ

12 26638 เด็กชาย นิติวิทย์ วงศ์แข

13 26639 เด็กชาย ปพนธี บิลคามิส

14 26640 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ขุนไชยการ

15 26641 เด็กหญิง ปุญพิศา ศรีณพงษ์

16 26642 เด็กชาย พลกฤต ทองกัน

17 26643 เด็กหญิง พัชรพร จิตเขม้น

18 26644 เด็กชาย พัทธพล สุทธิพันธ์

19 26645 เด็กหญิง พิลัยวัลย์ อมรเวช

20 26646 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พรหมวิเศษ

21 26647 เด็กหญิง พุทธรักษา อินทฤทธ์ิ

22 26648 เด็กหญิง ภคณีช  วัฒนสิทธ์ิ

23 26649 เด็กชาย ภคนันท์ วัฒนสิทธ์ิ

24 26650 เด็กหญิง ภูริชญา ชูถนอม

25 26651 เด็กชาย รติวรรธน์ สุทธิพันธ์

26 26652 เด็กหญิง รินรดา ดวงแก้ว

ครูท่ีปรึกษา   : 1. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ   2. นางสุภาณี  พรหมราช

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 9   (ห้อง  SMP)



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

ครูท่ีปรึกษา   : 1. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ   2. นางสุภาณี  พรหมราช

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564    ภาคเรียนท่ี 1  ห้องท่ี 9   (ห้อง  SMP)

27 26653 เด็กหญิง ลักษิกา หยู่ทองค า

28 26654 เด็กหญิง วศินี ชูคง

29 26655 เด็กหญิง ศุภิสรา อ าพันโชติ

30 26656 เด็กชาย สรรทัศ กัวเจริญ

31 26657 เด็กหญิง อลิสา ทองขาว

32 26658 เด็กหญิง อัชริยา  พรหมสุวรรณ์

33 26659 เด็กหญิง อารียา พรายทิพย์ 


