
        

        

        

     
 

ประกาศโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

(ประเภทโควตา) และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน เพชร ม.น.ศ. 
------------------------------------------ 

  ตามที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภทโควตา รับจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช บัดนี้ได้
ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเภทดังกล่าวเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังรายช่ือ
นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน เพชร ม.น.ศ. 
 โรงเรียน จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศ และให้ผู้
ท่ีผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑. มารายงานตัว ในวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารจอมล้าน 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

 
       ประกาศ ณ  วันท่ี   ๑  มีนาคม   ๒๕๖๕ 

 
 
  ว่าท่ีร้อยตรี    

 ( สมพร  แก้วคง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่รับทุน เพชร ม.น.ศ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ผลการเรียนเฉลี่ย 
๑. นางสาว พิมพ์ชนก  คุปตะธรรม ม.๓/๑ ๓.๙๓ 
๒. นางสาว อัญชิสา  แก้วผ่อง ม.๓/๙ ๓.๙๒ 
๓. นางสาว ปุณยนุช  กาญจนะ ม.๓/๙ ๓.๙๑ 
๔. นาย เขมราช  สังเกีย่ว ม.๓/๑ ๓.๙๐ 
๕. นางสาว อัลิปรียา พรหมมงคล ม.๓/๙ ๓.๘๗ 
๖. นางสาว นลพรรณ  จันทรมณี ม.๓/๙ ๓.๘๕ 
๗. นางสาว ธนภรณ์  ระห่างภัย ม.๓/๙ ๓.๘๒ 
๘. นางสาว ณัฐธิชา  โพธิ์เพชร ม.๓/๒ ๓.๗๙ 
๙. นางสาว ธัญชนก  สุทธะระ ม.๓/๙ ๓.๗๕ 

๑๐. เด็กหญิง เขมจิรา น้อยทับทิม ม.๓/๙ ๓.๗๐ 
๑๑. นางสาว พิญาวรรณ ไกรนุกูล ม.๓/๙ ๓.๖๙ 
๑๒. นางสาว ปาริฉัตร  สงกุมาร ม.๓/๑ ๓.๖๘ 
๑๓. นางสาว กฤติยา  กล่ินข า ม.๓/๙ ๓.๖๖ 
๑๔. นางสาว จุฑามณี  นามสนธิ์ ม.๓/๙ ๓.๖๖ 
๑๕. นางสาว อชิพรรณ  ดารากัย ม.๓/๑ ๓.๖๔ 
๑๖. นางสาว วราภรณ์ ทองเกล้ียง ม.๓/๙ ๓.๖๓ 
๑๗. นางสาว สิรินภา  มานพพงศ์ ม.๓/๑ ๓.๖๓ 
๑๘. นางสาว ปพิชญา  สุขประสงค์ ม.๓/๑ ๓.๖๑ 
๑๙. นางสาว อรกัญญา  คงมาก ม.๓/๒ ๓.๖๐ 
๒๐. นางสาว ภทรพร  เพ็ชรโกมล ม.๓/๙ ๓.๕๙ 

รายชื่อส ารอง 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ผลการเรียนเฉลี่ย 

๑. นางสาว จันทกานต์  ดวงเเก้ว ม.๓/๕ ๓.๕๖ 
๒. นางสาว เพชรน้ าหนึ่ง  มาศเมฆ ม.๓/๑ ๓.๕๖ 
๓. นางสาว ปณัฎฎา  พะละหะ ม.๓/๘ ๓.๕๕ 
๔. นางสาว พัสราภรณ์  สมบัติบูรณ์ ม.๓/๑ ๓.๕๕ 
๕. นาย เมฐวิณ  สุยบางด า ม.๓/๖ ๓.๕๕ 
๖. นางสาว พิชญ์สินี  สุวรรณบูรณ์ ม.๓/๕ ๓.๕๔ 
๗. เด็กชาย ณัฐพล  พานพบ ม.๓/๗ ๓.๕๔ 
๘. นางสาว ศศิธร  ปัจเวก ม.๓/๑ ๓.๕๒ 
๙. นางสาว ธนวรรณ  แก้วพินิจ ม.๓/๙ ๓.๕๐ 

หมายเหตุ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากัน เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน 



โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทโควตา รับจากผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โรงเรียนเดิม 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น 
๑. นางสาว พิมพ์ชนก  คุปตะธรรม ม.๓/๑ 
๒. นางสาว อัญชิสา  แก้วผ่อง ม.๓/๙ 
๓. นางสาว วิภาดา  ก าแพงแก้ว ม.๓/๙ 
๔. นางสาว อัลิปรียา พรหมมงคล ม.๓/๙ 
๕. นางสาว นลพรรณ  จันทรมณี ม.๓/๙ 
๖. นางสาว ปาลิตา  วิจิตร์ ม.๓/๙ 
๗. นางสาว ธนภรณ์  ระห่างภัย ม.๓/๙ 
๘. นางสาว จณิศตา  ดารากัย ม.๓/๙ 
๙. นางสาว ณัฐธิชา  โพธิ์เพชร ม.๓/๒ 

๑๐. นางสาว ภัททิยา  ไชยคชเดช ม.๓/๓ 
๑๑. นาย กฤตินันท์  ศิริเขต ม.๓/๑ 
๑๒. นางสาว ธัญชนก  สุทธะระ ม.๓/๙ 
๑๓. นางสาว พิชญ์สินี  สุวรรณบูรณ์ ม.๓/๕ 
๑๔. นางสาว พิชามญช์ุ  ฉัตรกรด ม.๓/๙ 
๑๕. นางสาว สิรินภา  มานพพงศ์ ม.๓/๑ 
๑๖. เด็กชาย ณัฐพล  พานพบ ม.๓/๗ 
๑๗. นางสาว อรกัญญา  คงมาก ม.๓/๒ 
๑๘. นางสาว จันทกานต์  ดวงเเก้ว ม.๓/๕ 
๑๙. นางสาว กฤติยา  กล่ินข า ม.๓/๙ 
๒๐. นาย นันทเดช  ทองใบเล็ก ม.๓/๑ 
๒๑. นางสาว ปาริฉัตร  สงกุมาร ม.๓/๑ 
๒๒. นาย ดนุสรรค์ ทองใบเล็ก ม.๓/๑ 
๒๓. นางสาว จุฑามณี  นามสนธิ์ ม.๓/๙ 
๒๔. นางสาว อชิพรรณ  ดารากัย ม.๓/๑ 
๒๕. นางสาว ธนัญญา  ปานมณี ม.๓/๑ 
๒๖. นาย ชาคริต  มานพพงศ์ ม.๓/๙ 
๒๗. นางสาว กุลนิดา  ศรีรักษา ม.๓/๑ 
๒๘. นาย จตุพงศ์  ไชยพร ม.๓/๙ 
๒๙. นาย พรชัย  เปล่ียวปลอด ม.๓/๙ 

 



โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทโควตา รับจากผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โรงเรียนเดิม 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น 
๓๐. นางสาว ณิชนันทน์  เพชรพลาย ม.๓/๑ 
๓๑. นาย นาอิฟ  ข้าวงาม ม.๓/๙ 
๓๒. เด็กชาย กวินภพ  เจียรมาศ ม.๓/๙ 
๓๓. นาย ศุภชัย  รัดหนองขี ม.๓/๑ 
๓๔. นางสาว อภิชญา โนนะบุตร ม.๓/๑ 
๓๕. นางสาว สุวีรยา  โบกระณี ม.๓/๑ 
๓๖. นาย พงศกร มีเเสง ม.๓/๑ 
๓๗. นางสาว เนตรชนก  มณีรัตน์ ม.๓/๓ 
๓๘. นาย วิชญ์พล  ปิ่นทองพันธุ ์ ม.๓/๙ 
๓๙. นาย เมฐวิณ  สุยบางด า ม.๓/๖ 
๔๐. นางสาว ปาณิสรา  ล าภูศรี ม.๓/๖ 
๔๑. นางสาว ฐิติพร  เดชาพร ม.๓/๑ 
๔๒. นาย ธนกฤต  ระเห็จหาญ ม.๓/๑ 
๔๓. นางสาว จิรนันต์  ปิละวัฒน ์ ม.๓/๑ 
๔๔. นางสาว พิมพิศา  คาวินธร ม.๓/๒ 
๔๕. นางสาว ดาราวรรณ  สังข์มี ม.๓/๕ 
๔๖. นางสาว เขมิกา สุขเมฆ ม.๓/๑ 
๔๗. นาย ทวีศักดิ์  สุขมณี ม.๓/๒ 
๔๘. เด็กชาย วราเทพ อมรกิจ ม.๓/๖ 
๔๙. นางสาว กนกวรรณ  ตะลังวิทย์ ม.๓/๓ 
๕๐. นาย สพลดนัย  ไกรนรา ม.๓/๙ 
๕๑. นางสาว ธัญรดา  จิตนุกูล ม.๓/๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทโควตา รับจากผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โรงเรียนเดิม 
แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น 
๑. นาย เขมราช  สังเกี่ยว ม.๓/๑ 
๒. นางสาว จิตาภา  กาญจนะ ม.๓/๗ 
๓. นางสาว ปุณยนุช  กาญจนะ ม.๓/๙ 
๔. นางสาว วราภรณ์ ทองเกล้ียง ม.๓/๙ 
๕. เด็กหญิง ปาริฉัตร  วรรณศิลป์ ม.๓/๗ 
๖. นางสาว เพชรน้ าหนึ่ง  มาศเมฆ ม.๓/๑ 
๗. นางสาว ศศิธร  ปัจเวก ม.๓/๑ 
๘. นางสาว ปณัฎฎา  พะละหะ ม.๓/๘ 
๙. นางสาว พิญาวรรณ ไกรนุกูล ม.๓/๙ 

๑๐. นางสาว พัสราภรณ์  สมบัติบูรณ์ ม.๓/๑ 
๑๑. นางสาว ราชาวดี ขวันเข้า ม.๓/๓ 
๑๒. เด็กหญิง เขมจิรา น้อยทับทิม ม.๓/๙ 
๑๓. นาย อภิรักษ์  จุดเดช ม.๓/๒ 
๑๔. นางสาว ปพิชญา  สุขประสงค์ ม.๓/๑ 
๑๕. นาย ปภังกร  กลับอ าไพ ม.๓/๒ 
๑๖. นางสาว ณัฐปภัสร์ ทองฐิติพันธ์ ม.๓/๓ 
๑๗. นางสาว ปลิตา  จุลเลศ ม.๓/๓ 
๑๘. นางสาว ปณิสรา  ทองใบเล็ก ม.๓/๔ 
๑๙. นางสาว ทิพประภา  ทองประพันธ ์ ม.๓/๘ 
๒๐. นางสาว วิชญาพร ไชยพงค์ ม.๓/๒ 
๒๑. นาย ทนงศักดิ์  ทองจันทร์ ม.๓/๔ 
๒๒. นาย ผดุงเกียรติ  เคนรัมย์ ม.๓/๒ 
๒๓. นาย รัตนชัย  ยาตะกะ ม.๓/๔ 
๒๔. นางสาว วรรณศิริ  จันทวงศ์ ม.๓/๔ 
๒๕. นางสาว อริสา นาคาชล ม.๓/๔ 
๒๖. นาย พงศกร  รัตนถาวร ม.๓/๔ 
๒๗. นางสาว ดวงแข  สุวรรณ์ ม.๓/๖ 
๒๘. นาย จิรวัฒน ์ สุขย้อย ม.๓/๔ 
๒๙. นาย ชัยอนันต์  เพชรรัตน์ ม.๓/๒ 

 



โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทโควตา รับจากผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โรงเรียนเดิม 
แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น 
๓๐. นางสาว ดลพร  ช่ืนอร่าม ม.๓/๒ 
๓๑. นาย ภูบดินทร์  พิทักษ์ ม.๓/๑ 
๓๒. นาย วรโชติ  เช่ียวชล ม.๓/๖ 
๓๓. นางสาว จิรวรรณ  ชุมพงศ์ ม.๓/๖ 
๓๔. นาย คณิศร  สารพันธุ์ ม.๓/๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทโควตา รับจากผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โรงเรียนเดิม 
แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

๑. นางสาว ภทรพร  เพ็ชรโกมล ม.๓/๙ 
๒. นางสาว ธนวรรณ  แก้วพินิจ ม.๓/๙ 
๓. เด็กหญิง ภัทรวดี  พรหมมาศ ม.๓/๑ 
๔. เด็กหญิง จริยา  ถาพรพันธุ ์ ม.๓/๗ 
๕. นางสาว ลักษณ์มี  มาศมาลัย ม.๓/๒ 
๖. นางสาว ปองขวัญ  สุวรรณ ม.๓/๒ 
๗. นางสาว ศศิตา  ปรีชา ม.๓/๑ 
๘. นางสาว สิริมา  เหล็มลุย ม.๓/๗ 
๙. เด็กหญิง ชญานี ระวังวงศ์ ม.๓/๗ 

๑๐. เด็กหญิง บุญญาภา ศิริมาตย์ ม.๓/๑ 
๑๑. นางสาว ไอลดา ยีเจ๊ะหวาง ม.๓/๔ 
๑๒. นางสาว ชนม์นิภา พงษ์พ้นภัย ม.๓/๔ 
๑๓. นางสาว บัณฑิตา  ไชยนุรัตน ์ ม.๓/๘ 
๑๔. นางสาว ปราถนา  นนทโชติ ม.๓/๓ 
๑๕. นางสาว สุพิชา ฝอยทอง ม.๓/๒ 
๑๖. นางสาว วิศรุตา  มัดจิตร์ ม.๓/๕ 
๑๗. เด็กหญิง ศรัณย์รัตน์  คงพัฒน ์ ม.๓/๖ 
๑๘. นางสาว ธนภรณ์  ไทยใหม่ ม.๓/๕ 
๑๙. นางสาว แอนนิต้า  เหมหมัน ม.๓/๗ 
๒๐. เด็กหญิง กนกพร  โกมัย ม.๓/๓ 
๒๑. นางสาว นัทธมน  ค าทิพย์ ม.๓/๒ 
๒๒. นางสาว พัสตราภรณ์  เสนอศักดิ์ ม.๓/๑ 
๒๓. นางสาว นัทธมน  หนึ่งด่านจาก ม.๓/๑ 
๒๔. เด็กหญิง อรปรีญา สิทธิรักษ์ ม.๓/๑ 
๒๕. นางสาว สุขาวดี  หวามา ม.๓/๘ 
๒๖. นางสาว พรนภา  ยอดมณีย์ ม.๓/๕ 
๒๗. นางสาว ศุภนันท์  จันทรชิต ม.๓/๓ 
๒๘. นางสาว กัญญาวด ี ศิริคุณ ม.๓/๘ 
๒๙. นางสาว พรนภัส  บุญฤทธิ์ ม.๓/๓ 



โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทโควตา รับจากผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โรงเรียนเดิม 
แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา 

  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

๓๐. นางสาว จินตา  พรายทิพย์ ม.๓/๔ 
๓๑. นางสาว อริสา  ช่อระชู ม.๓/๒ 
๓๒. เด็กหญิง ณัฐธิดา  พงศ์ศรีเกิด ม.๓/๔ 
๓๓. นาย ศุภดิตถ์ เต็มถอ ม.๓/๒ 
๓๔. นางสาว ศิโรรัตน์  ธัญวรรณ์ ม.๓/๒ 
๓๕. นางสาว สุชานันท์  หัตถประดิษฐ์ ม.๓/๒ 
๓๖. เด็กหญิง บุญญารัตน ์ สายกี่เส้ง ม.๓/๓ 
๓๗. นางสาว กนิษฐา  สุทธิสังข์ ม.๓/๔ 
๓๘. นางสาว กัณฐมณี  พึ่งญาติ ม.๓/๑ 
๓๙. เด็กชาย ราเชนท์  หนูทอง ม.๓/๘ 
๔๐. เด็กชาย วรวุฒ ิ ขลิบทอง ม.๓/๓ 

 
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทโควตา รับจากผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โรงเรียนเดิม 
แผนการเรียน ศิลป์ – ทั่วไป 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

๑. นางสาว จิลลาภัทร  ช่วยอักษร ม.๓/๙ 
๒. นางสาว ภัทศรา  ไชยแก้ว ม.๓/๙ 
๓. นางสาว มิตรสินี  รอดเพชร ม.๓/๙ 
๔. นาย ทิพากร  หนักแน่น ม.๓/๔ 
๕. นางสาว พิชญ์นร ี จินดาเเน่ ม.๓/๒ 
๖. นางสาว กุลภัสสร์  วัฒน ุ ม.๓/๔ 
๗. นาย นภทีป ์ หัสดินทร์ ม.๓/๔ 
๘. นางสาว กาญจนา  พึ่งเเย้ม ม.๓/๓ 
๙. นาย วุฒิสม  ทองไชย ม.๓/๒ 

๑๐. นางสาว ชนิกานต์  มาลาสัน ม.๓/๘ 
๑๑. นาย ธีรภัทร ศรีอินทร์ ม.๓/๒ 
๑๒. นางสาว บุรัสกร  ติสิทไชย ม.๓/๓ 
๑๓. นาย สุชัยยา  นารีพล ม.๓/๒ 
๑๔. นาย ภูริทัต  พับบ านาญ ม.๓/๒ 
๑๕. นางสาว กิตติญา  ศรีวิสุทธิ์ ม.๓/๖ 
๑๖. นาย พิชิตชัย  เรือนแก้ว ม.๓/๒ 
๑๗. นาย ธีระภัทร  สุพงษ์ ม.๓/๒ 
๑๘. นางสาว กนกรัตน ์ สุตนพัฒน ์ ม.๓/๖ 

 
  


