
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
๑ เด็กชาย กวินภพ เจียรมาศ
๒ นาย ทวีศักด์ิ สุขมณี
๓ นาย ธนกร หัดจ านงค์
๔ นาย ธนกฤต ระเห็จหาญ
๕ นาย พงศกร มีเเสง
๖ นาย พรชัย เปล่ียวปลอด
๗ นาย เมฐวิณ สุยบางด า
๘ นาย รัตตพล กรดกางก้ัน
๙ นาย วิชญ์พล ป่ินทองพันธ์ุ

๑๐ นาย ศุภชัย รัดหนอง ขี
๑๑ นางสาว กุลนิดา ศรีรักษา
๑๒ นางสาว จณิศตา ดารากัย
๑๓ นางสาว จิรนันต์ ปิละวัฒน์
๑๔ นางสาว ชญาดา ก่ิงทอง
๑๕ นางสาว ฐิติพร นาชัย
๑๖ นางสาว ฐิติพร เดชาพร
๑๗ เด็กหญิง ณัฐนา ราตรีพฤกษ์
๑๘ นางสาว ณัฐรดา แซ่ฟุ้ง
๑๙ นางสาว ณิชกานต์ ตรงต่อการ
๒๐ นางสาว ทัตพิชา รอดเพชร
๒๑ นางสาว ธนภรณ์ ระห่างภัย
๒๒ นางสาว ธนัญญา ปานมณี
๒๓ นางสาว ธัญชนก สุทธะระ
๒๔ นางสาว ธารทิพย์ ประทุมทอง
๒๕ นางสาว นริศรา ดารากัย
๒๖ นางสาว เนตรชนก มณีรัตน์
๒๗ เด็กหญิง ปนัดดา ถนอมศักด์ิ
๒๘ เด็กหญิง ประกาแก้ว สุตระ
๒๙ นางสาว ปาณิสรา ล าภูศรี
๓๐ นางสาว พลอยณภัทร ดาราแสง
๓๑ นางสาว พิชญ์สินี สุวรรณบูรณ์
๓๒ นางสาว พิมพิศา คาวินธร
๓๓ นางสาว พิยาดา ค าวิจิตร
๓๔ นางสาว ภัททิยา ไชยคชเดช
๓๕ นางสาว มาริษา สุภาภรณ์
๓๖ นางสาว วนัชพร ไวยวรรณจิตร
๓๗ นางสาว ศศิวิมล บุรีรัตน์
๓๘ นางสาว ศสิธร รอดภัย
๓๙ นางสาว ศุภลักษณ์ สาระทรัพย์
๔๐ นางสาว สุณัฎฐา จันทรขนิษฐ์
๔๑ นางสาว อชิพรรณ ดารากัย

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔/๑  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
ครูท่ีปรึกษำ : 1. นางอมรรัตน์ คงทอง  ๒. นางอ าไพ  อักษรศรี  แผนวิทย์-คณิต (ห้อง 1)

QR Code กลุ่ม LINE ม.๔/๑



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
๑ นาย กฤตินันท์ ศิริเขต
๒ นาย จตุพงศ์ ไชยพร
๓ นาย ชาคริต มานพพงศ์
๔ นาย ซันซาบีน ยุทธกาศ
๕ เด็กชาย ณัฐพล พานพบ
๖ นาย ดนุสรรค์ ทองใบเล็ก
๗ นาย นันทเดช ทองใบเล็ก
๘ นาย นาอิฟ ข้าวงาม
๙ นาย พีรพัฒน์ ธานมาศ

๑๐ เด็กชาย พีรวิทญ์ มะโนราช
๑๑ นาย รณกฤต พิพัฒน์กุล
๑๒ เด็กชาย วราเทพ อมรกิจ
๑๓ นาย ศิวรัศม์ิ บัวแก้ว
๑๔ นาย สพลดนัย ไกรนรา
๑๕ เด็กหญิง กนกพร เมืองแก้ว
๑๖ นางสาว กนกวรรณ ตะลังวิทย์
๑๗ นางสาว กมลชนก บุญชากรณ์
๑๘ นางสาว กฤติยา กล่ินข า
๑๙ นางสาว เขมิกา สุขเมฆ
๒๐ นางสาว จันทกานต์ ดวงเเก้ว
๒๑ นางสาว จุฑามณี นามสนธ์ิ
๒๒ นางสาว ณัฐธิชา โพธ์ิเพชร
๒๓ นางสาว ณิชนันทน์  เพชร พลาย
๒๔ นางสาว ดาราวดี หนูรัตน์
๒๕ นางสาว ดาราวรรณ สังข์มี
๒๖ นางสาว ธนัทฐา บัวทอง
๒๗ เด็กหญิง ธัญชนก เปรมประชา
๒๘ นางสาว ธัญรดา จิตนุกูล
๒๙ นางสาว นริสา อังคะรา
๓๐ นางสาว ปาลิตา วิจิตร์
๓๑ นางสาว พิชามญช์ุ ฉัตรกรด
๓๒ นางสาว พิทยาภรณ์ มาแทน
๓๓ นางสาว พิมพ์ชนก คุปตะธรรม
๓๔ นางสาว แพรวา ทิพย์สุราษฎร์
๓๕ นางสาว ภคนันท์ ผจญภัย
๓๖ นางสาว วรรณิสา ภักดีชาติ
๓๗ นางสาว ศิริรัตน์ เบ็ญจะปัก
๓๘ นางสาว สิรินภา มานพพงศ์
๓๙ นางสาว สุวีรยา โบกระณี
๔๐ นางสาว อรกัญญา คงมาก
๔๑ นางสาว อุมาวดี เทพลักษณ์

QR Code กลุ่ม LINE ม.๔/๒

ครูท่ีปรึกษำ : 1. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภานิดา  พรหมเพชร   ๒.นางสุภร  กาญจนาภรณ์  แผนวิทย์-คณิต (ห้อง 2)

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔/๒  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
๑ นาย คณิศร สารพันธ์ุ
๒ นาย จิรวัฒน์ สุขย้อย
๓ นาย ชัยอนันต์ เพชรรัตน์
๔ นาย เดชาพล ธรรมธร
๕ นาย ทนงศักด์ิ ทองจันทร์
๖ นาย ปภังกร กลับอ าไพ
๗ นาย ผดุงเกียรติ เคนรัมย์
๘ นาย พงศกร รัตนถาวร
๙ นาย ภูบดินทร์ พิทักษ์

๑๐ นาย รัตนชัย ยาตะกะ
๑๑ นาย วรโชติ เช่ียวชล
๑๒ นาย อนันตชัย เพ็ชรสุวรรณ์
๑๓ นาย อภิรักษ์ จุดเดช
๑๔ นางสาว กฤษณา กาญจนะ
๑๕ เด็กหญิง เขมจิรา น้อยทับทิม
๑๖ นางสาว จิตาภา กาญจนะ
๑๗ นางสาว จิรวรรณ ชุมพงศ์
๑๘ นางสาว จิรัจฌา ประสิทธิเขตกรรณ์
๑๙ นางสาว ณัฐปภัสร์ ทองฐิติพันธ์
๒๐ นางสาว ดวงแข สุวรรณ์
๒๑ นางสาว ทิพประภา ทองประพันธ์
๒๒ นางสาว ปณัฎฎา พะละหะ
๒๓ นางสาว ปณิสรา ทองใบเล็ก
๒๔ นางสาว ปพิชญา สุขประสงค์
๒๕ นางสาว ปลิตา จุลเลศ
๒๖ เด็กหญิง ปาริฉัตร วรรณศิลป์
๒๗ นางสาว ปาลิตา ดาราโชติ
๒๘ นางสาว เพชรน  าหน่ึง มาศเมฆ
๒๙ นางสาว ราชาวดี ขวันเข้า
๓๐ นางสาว วราพร สุตระ
๓๑ นางสาว วราภรณ์ ทองเกลี ยง
๓๒ นางสาว วิชญาพร ไชยพงค์
๓๓ นางสาว วิภาดา ราชเดช
๓๔ นางสาว ศศิธร ปัจเวก
๓๕ นางสาว อนันตญา ณ วัดใหม่
๓๖ นางสาว อริสา นาคาชล
๓๗ นางสาว อารดา ขนอม

QR Code กลุ่ม LINE ม.๔/๓

ครูท่ีปรึกษำ : 1. นางจุฑามาศ  สุคชเดช   ๒. นางสาวนวรา  เลิศน้อย  (แผนศิลป์-ค านวณ)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
๑ นาย ภูธเนศ โพธิคม
๒ นาย ภูวดล ค าทอง
๓ เด็กชาย ราเชนท์ หนูทอง

๔ เด็กชาย วรวุฒิ ขลิบทอง

๕ นาย ศรัณย์รัชต์ ปรียาพันธ์ุ
๖ นาย ศุภดิตถ์ เต็มถอ

๗ เด็กหญิง กนกพร โกมัย

๘ นางสาว กัญญาวดี ศิริคุณ

๙ นางสาว กัณฐมณี พ่ึงญาติ

๑๐ เด็กหญิง จริยา ถาพรพันธ์ุ

๑๑ นางสาว จินตา พรายทิพย์

๑๒ เด็กหญิง ชญานี ระวังวงศ์

๑๓ เด็กหญิง ณัฐธิดา พงศ์ศรีเกิด

๑๔ นางสาว ธนภรณ์ ไทยใหม่

๑๕ นางสาว ธนวรรณ แก้วพินิจ

๑๖ นางสาว ธันย์ชนก ศรพิชัย
๑๗ นางสาว นัทธมน ค าทิพย์

๑๘ นางสาว นัทธมน หน่ึงด่านจาก

๑๙ นางสาว บัณฑิตา ไชยนุรัตน์

๒๐ เด็กหญิง บุญญาภา ศิริมาตย์

๒๑ เด็กหญิง บุญญารัตน์ สายก่ีเส้ง

๒๒ นางสาว ปราถนา นนทโชติ

๒๓ นางสาว  ปอง ขวัญ สุวรรณ

๒๔ นางสาว พรนภัส บุญฤทธ์ิ

๒๕ นางสาว พรนภา ยอดมณีย์

๒๖ นางสาว พัสตราภรณ์ เสนอศักด์ิ

๒๗ นางสาว ภทรพร เพ็ชรโกมล

๒๘ เด็กหญิง ภัทรวดี พรหมมาศ

๒๙ นางสาว รุสชา ชุมชวด
๓๐ นางสาว ลักษณ์มี มาศมาลัย

๓๑ นางสาว วนิดา มณฑาวีรวัฒน์
๓๒ นางสาว วิศรุตา มัดจิตร์

๓๓ เด็กหญิง ศรัณย์รัตน์ คงพัฒน์

QR Code กลุ่ม LINE ม.๔/๔

ครูท่ีปรึกษำ : 1. นางพัชรินทร์  วิเชียรกาญจน์   ๒. นายอณัส  ซาดัดคาน  (แผนศิลป์-ภาษา)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔/๔ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
ครูท่ีปรึกษำ : 1. นางพัชรินทร์  วิเชียรกาญจน์   ๒. นายอณัส  ซาดัดคาน  (แผนศิลป์-ภาษา)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔/๔ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

๓๔ นางสาว ศศิตา ปรีชา

๓๕ นางสาว ศิโรรัตน์ ธัญวรรณ์

๓๖ นางสาว ศุภนันท์ จันทรชิต

๓๗ นางสาว สิริมา เหล็มลุย

๓๘ นางสาว สุขาวดี หวามา

๓๙ นางสาว สุชานันท์ หัตถประดิษฐ์

๔๐ นางสาว สุพิชา ฝอยทอง

๔๑ เด็กหญิง อรปรีญา สิทธิรักษ์

๔๒ นางสาว อริสา ช่อระชู

๔๓ นางสาว แอนนิต้า เหมหมัน

๔๔ นางสาว ไอลดา ยีเจ๊ะหวาง

QR Code กลุ่ม LINE ม.๔/๔



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
๑ นาย ณัฐกรณ์ นิลสุวรรณ์
๒ นาย ณัฐนนท์ สัญจิตร์
๓ นาย ทิพากร หนักแน่น
๔ นาย ธีรภัทร ศรีอินทร์
๕ นาย ธีระภัทร สุพงษ์
๖ นาย นภทีป์ หัสดินทร์
๗ นาย พัชรพล ทองร่วง
๘ นาย พิชิตชัย เรือนแก้ว
๙ นาย พิรพล ชุมชวด

๑๐ นาย ภัทรกร กาญจนะ
๑๑ นาย ภูริทัต พับบ านาญ
๑๒ นาย วรวุฒิ เสมสัน
๑๓ นาย วุฒิสม  ทองไชย
๑๔ นาย สุชัยยา นารีพล 
๑๕ นาย สุรพงษ์ สินทอง
๑๖ นางสาว กาญจนา พ่ึงเเย้ม
๑๗ นางสาว กุลภัสสร์ วัฒนุ
๑๘ นางสาว จิลลาภัทร ช่วยอักษร
๑๙ นางสาว จุฑามณี โชติเชย
๒๐ นางสาว ชญานิษฐ์ เพ็ชรเสน
๒๑ นางสาว ชนันภรณ์ โต๊ะสาน
๒๒ นางสาว ชนิกานต์ มาลาสัน
๒๓ เด็กหญิง ณัฎฐ์ชญา ท่าสง
๒๔ นางสาว ณัฐธิชา เลขจิตร
๒๕ นางสาว ดัชกร จันทร์เพ็ง
๒๖ นางสาว นวรัตน์ เพ็ชรสวัสด์ิ
๒๗ นางสาว นันทภัทร์ กายแก้ว
๒๘ นางสาว นิชาภรณ์ จุดเดช
๒๙ นางสาว ปาริฉัตร เพชรทอง
๓๐ นางสาว พรพิมล สระพะพันธ์ิ
๓๑ นางสาว พิชญ์นรี จินดาเเน่
๓๒ นางสาว ภัทศรา ไชยแก้ว
๓๓ นางสาว มิตรสินี รอดเพชร
๓๔ นางสาว วรันยา ระเบียบพร
๓๕ นางสาว ศิริรัตน์ หมิดสะเหล้
๓๖ นางสาว ศุภรัตน์ รสจันทร์
๓๗ นางสาว สมิตานัน เก้ือเส้ง
๓๘ นางสาว สุธาสินี ปรีชา
๓๙ นางสาว สุธิดา กึกก้อง
๔๐ นางสาว สุธิดา ศิริพันธ์ุ
๔๑ นางสาว สุพรรณี ภักดีจิตร

QR Code กลุ่ม LINE ม.๔/๕

ครูท่ีปรึกษำ : 1.นางจรียา  พิศแลงาม   ๒. นายอดุลย์  พันทอง  (แผนศิลป์-ท่ัวไป)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔/๕ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕


