
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19222 เด็กชาย จิรพิพัฒน์ พราหม์มณี
2 19223 เด็กชาย ฐีรวัฒน์ ทองเกษม
3 19224 เด็กชาย ธัญวุฒิ เพชรสุขุม
4 19225 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อุไรโรจน์
5 19226 เด็กชาย พงศกร ทองมาก
6 19227 เด็กชาย พัสกร วงษ์แหวน
7 19228 เด็กชาย ภัชชาพล ไชยพนกูล
8 19229 เด็กชาย ศรศักด์ิ ฉิมรุ่ง
9 19230 เด็กชาย อดิเทพ คงสนอง
10 19231 เด็กหญิง กฤษณา สังข์สุวรรณกร
11 19232 เด็กหญิง ชาลิสา นวลแก้ว
12 19233 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุขเจริญ
13 19234 เด็กหญิง ญาณิศา ร่าหมาน
14 19235 เด็กหญิง นิชนันท์ ฟูเฟ่ือง
15 19236 เด็กหญิง ปัญญากร วิชัยดิษฐ์
16 19237 เด็กหญิง ปาณิศา ศิริวุฒิ
17 19238 เด็กหญิง พาขวัญ ศุกลสกุล
18 19239 เด็กหญิง พิชามญช์ เรืองศรี
19 19240 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พรหมมงคล
20 19241 เด็กหญิง ภัทรศยา ศรีแสง
21 19242 เด็กหญิง ภูมิรัตน์ คงรินทร์
22 19243 เด็กหญิง รมิตา นาคบ่อคา
23 19244 เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันทร์เกล้ียง
24 19245 เด็กหญิง สุธิดา ก่ิงทอง
25 19246 เด็กหญิง หฤทัย ใยฤทธ์ิ
26 19247 เด็กหญิง อนันตญา ศรีน้อย
27 19248 เด็กหญิง อาภัสรา สีบุญราษฎร์

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูสงกรำนต์  แซ่อู้ และครูธมลวรรณ  นำคเสนำ
ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19249 เด็กชาย กฤติเดช ธรรมบ ารุง
2 19250 เด็กชาย กิตติศักด์ิ เนตรรุ่ง
3 19251 เด็กชาย จรูณวิทย์ เอ้ืออารี
4 19252 เด็กชาย ชัชวาล สุขเจริญ
5 19253 เด็กชาย ธนโชติ มีศรี
6 19254 เด็กชาย ธนณัท ธงไชย
7 19255 เด็กชาย ธีรภัทร กาทอง
8 19256 เด็กชาย ธีรศักด์ิ เจริญจิตร
9 19257 เด็กชาย นเรนทร์ฤทธ์ิ เพชรพงศ์
10 19258 เด็กชาย นวพงค์ ศรีทัพ
11 19259 เด็กชาย นันทิพัฒน์ เนตรวงค์
12 19260 เด็กชาย ปริชญา พรหมม่วง
13 19261 เด็กชาย ปิติพัทธ์ รัตนนุกูล
14 19262 เด็กชาย พิชชากร ผลจันทร์
15 19263 เด็กชาย พีรดนัย โอมาก
16 19264 เด็กชาย ศตคุณ พูลถนอม
17 19265 เด็กชาย สณิฏิกร ศรเกษตรินทร์
18 19266 เด็กชาย สรรเพชญ เทพทุ่งหลวง
19 19267 เด็กหญิง กรกช เวชวัฒน์
20 19268 เด็กหญิง กรวรินท์ คงจ้าย
21 19269 เด็กหญิง เกศศิณี โรจนพิทยากร
22 19270 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ คงเจริญ
23 19271 เด็กหญิง ชฎาพร อินทร์ภักดี
24 19272 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไขว้ค า
25 19273 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ภักดีเพชร
26 19274 เด็กหญิง ณัฐณิชา เทพเมือง
27 19275 เด็กหญิง ธัญชนก ณพิบูลย์
28 19276 เด็กหญิง เนศชนก อารมณ์ช่ืน
29 19277 เด็กหญิง เบญญพิชย์ รินสินธ์ุ
30 19278 เด็กหญิง ปัทมาวดี บัวทอง
31 19279 เด็กหญิง พรประภา สติเลิศมงคล
32 19280 เด็กหญิง พลอยปภัส จันทร์มี
33 19281 เด็กหญิง พิชามญช์ุ แซ่ภู่
34 19282 เด็กหญิง พุทธิชา เหลารัก
35 19283 เด็กหญิง เพ็ญพัชชา ต้นสาลี
36 19284 เด็กหญิง เมธาวดี บัวทอง
37 19285 เด็กหญิง รวิสรา เมืองดี
38 19286 เด็กหญิง วรัญญา ใสใจดี
39 19287 เด็กหญิง ศิริวิภา สร้อยสาวะ
40 19288 เด็กหญิง สาริศา ศรียาภัย
41 19289 เด็กหญิง สุกุลยา มัสสกุล
42 19290 เด็กหญิง สุพิชญา ศรีรองเมือง

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูอุษำ  คงทอง และครูอรอนงค์  บ ำรุง

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19291 เด็กชาย กฤติพงศ์ สุทธิพิบูลย์
2 19292 เด็กชาย กฤษณพงษ์ พรมสง
3 19293 เด็กชาย จตุพล แก้วศรีจันทร์
4 19294 เด็กชาย จักริน ไกรดาว
5 19295 เด็กชาย จิรพัฒน์ หล่าเหรา
6 19296 เด็กชาย จิรเมธ แท่นนิล
7 19297 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ทับทุ่ง
8 19298 เด็กชาย ณฐพร ส่องแก้ว
9 19299 เด็กชาย ณภัทร กันทาผาม
10 19300 เด็กชาย ต่อศักด์ิ สุทธิพิบูลย์
11 19301 เด็กชาย มงคลกิติ จุ้ยสุวรรณ
12 19302 เด็กชาย วรากร วราชี
13 19303 เด็กชาย วริทธ์ิ เช้าวางเย็น
14 19304 เด็กชาย วิริทธ์ิพล ชูชะนะ
15 19305 เด็กชาย สรวิศิษฎ์ คล้ายปักษี
16 19306 เด็กชาย สิริภพ อยู่รักษ์
17 19307 เด็กชาย สุพศิน ค าหอมร่ืน
18 19308 เด็กชาย สุวิชาญ เรืองนรินทร์
19 19309 เด็กหญิง กชนันท์ นาคทองคง
20 19310 เด็กหญิง กมลชนก แก้วปักษา
21 19311 เด็กหญิง กมลชนก มนวรินทรกุล
22 19312 เด็กหญิง กรกนก คงทอง
23 19313 เด็กหญิง กัลยดา โส๊ะอ้น
24 19314 เด็กหญิง เจนจิรา หงษ์เจริญ
25 19315 เด็กหญิง ชนมน ฟักทอง
26 19316 เด็กหญิง ญาณิศา แก้วเหล็ก
27 19317 เด็กหญิง ณฐพัชร อักษรสาร
28 19318 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ดวงจันทร์กาล
29 19319 เด็กหญิง ณัฐวรา สีเเสง
30 19320 เด็กหญิง ธนภรณ์ วุฒิชัย
31 19321 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ รักถ่ินเดิม
32 19322 เด็กหญิง ธัณญชนก คล้ายทอง
33 19323 เด็กหญิง ธิติมา จันทรสว่าง
34 19324 เด็กหญิง ประพัชรสร ชูแนม
35 19325 เด็กหญิง พัชราวดี พรมข า
36 19326 เด็กหญิง มนชิตา ทองเอ้ียว
37 19327 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แก่นจันทร์
38 19328 เด็กหญิง ลีลาวดี กล่ าไพ
39 19329 เด็กหญิง ศิริวรรณ คล้ายทอง
40 19330 เด็กหญิง โศภิตา เฉยเชยชม
41 19331 เด็กหญิง อภิญญา จาวยญ
42 19332 เด็กหญิง อารีรัตน์ วังมี

ครูท่ีปรึกษำ ครูแขไขคุณ  คงวิเชียรวัฒนะ และครูสุกัญญำ  อินทรเพ็ชร
ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3   ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19333 เด็กชาย กษิดิศ แข่งขัน
2 19334 เด็กชาย ขุมเงิน พร้อมอุดม
3 19335 เด็กชาย คฑาวุฒิ พลพฤษ์
4 19336 เด็กชาย คทาธร จุลวิชิต
5 19337 เด็กชาย จักรกฤษณ์ มีสัมฤทธ์ิ
6 19338 เด็กชาย จุมพล เสาร์ทอง
7 19339 เด็กชาย ชยพล ช่วยรอดสิทธ์ิ
8 19340 เด็กชาย ชยากร ราชรักษ์
9 19341 เด็กชาย ชลนธี นูสารี
10 19342 เด็กชาย ชัยมงคล หนูเผือก
11 19343 เด็กชาย ธนพนธ์ พรหมณรงค์
12 19344 เด็กชาย ธราเทพ อินทวิเศษ
13 19345 เด็กชาย ปกรณ์ มากมี
14 19346 เด็กชาย ปรมินทร์ พรมแดง
15 19347 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ช านาญราช
16 19348 เด็กชาย พิชัยภูษิต วรรณทอง
17 19349 เด็กชาย เพทาย สมทอง
18 19350 เด็กชาย ยศพล ใยฤทธ์ิ
19 19351 เด็กชาย ยศภัทร หีบเเก้ว
20 19352 เด็กชาย ศุภณัฐ นาคเกล้ียง
21 19353 เด็กชาย อชิรวุทธ แช่มช้อย
22 19354 เด็กชาย อดิศักด์ิ วังนรา
23 19355 เด็กชาย อภิวัฒน์ บุญยัง
24 19356 เด็กชาย อัษฎาวุธ พรหมโสภา
25 19357 เด็กชาย อัษดิน โสะอาด
26 19358 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ถาวรสุข
27 19359 เด็กหญิง กาญจนา นิยะกิจ
28 19360 เด็กหญิง เขมนิจ กลางนุรักษ์
29 19361 เด็กหญิง คณิศร ถ่ินขนอน
30 19362 เด็กหญิง คุณัญญา ศรีเผือก
31 19363 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ แก้วปาน
32 19364 เด็กหญิง ณิชาภา แอบมณี
33 19365 เด็กหญิง นันทิชา ช่วยรอด
34 19366 เด็กหญิง พิมพ์วิมล เทพรัตน์
35 19367 เด็กหญิง มัณยาภา พราหมณี
36 19368 เด็กหญิง มุธิตา เพชรประพันธ์
37 19369 เด็กหญิง วิศรุตา คชเวช
38 19370 เด็กหญิง ศรันภัทร โสมนัส
39 19371 เด็กหญิง สายธาร สอนอาสา
40 19372 เด็กหญิง สุภลักษณ์ ม่วงพานิช
41 19373 เด็กหญิง อรนุช แก้วนาขา
42 19374 เด็กหญิง อาฐิติญา พรมรัตน์

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูอุดม  กำวชู และครูนิตยำ  จงจิตร



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19375 เด็กชาย คุณัชญ์ เดโชไชย
2 19376 เด็กชาย จิรวัฒน์ เหล่ายัง
3 19377 เด็กชาย ชินกฤต ชูทิพย์
4 19378 เด็กชาย ณัฐภูมิ สยมพร
5 19379 เด็กชาย ทศพร เพชรย้อย
6 19380 เด็กชาย ธนบัตร วงษ์วิเชียร
7 19381 เด็กชาย ธนพัฒน์ คงเทพ
8 19382 เด็กชาย ธนวัฒน์ เนียมมีศรี
9 19383 เด็กชาย ธีรเดช สุขสม
10 19384 เด็กชาย ธีรภัทร กรรณรงค์
11 19385 เด็กชาย นพดล คงชาตรี
12 19386 เด็กชาย นิรวิทธ์ อินทร์เสวียด
13 19387 เด็กชาย ปฐมพร กุลฤทธ์ิ
14 19388 เด็กชาย ปติพัทธ์ ยังอ้น
15 19389 เด็กชาย ปวรุตม์ บุตรประสงค์
16 19390 เด็กชาย ปิติภัทร คงเทพ
17 19391 เด็กชาย พีระพงศ์ คงเทพ
18 19392 เด็กชาย เพชร -
19 19393 เด็กชาย เพชรากร เถาว์ราม
20 19394 เด็กชาย ภูริณัฐ ช่วยไทร
21 19395 เด็กชาย วัชริศ โมคมูล
22 19396 เด็กชาย สินทร ทองค าดี
23 19397 เด็กชาย สิริชัย ทองสุวรรณ
24 19398 เด็กหญิง กชนันท์ สุทธิยงค์
25 19399 เด็กหญิง กรกนก วิชัยดิษฐ
26 19400 เด็กหญิง กรรณิการ์ มีธรรม
27 19401 เด็กหญิง จิณณพัต อินทร์เพชร
28 19402 เด็กหญิง จิรนันท์ ดิษยบุตร
29 19403 เด็กหญิง ชนัดดา เพ็งมาก
30 19404 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ธรรมรักษา
31 19405 เด็กหญิง ณฐพรรณ ช่วยพัฒน์
32 19406 เด็กหญิง ณัฐณิชา เกิดแก้ว
33 19407 เด็กหญิง ณิชานันท์ สังข์กรด
34 19408 เด็กหญิง นารีรัตน์ สารหนู
35 19409 เด็กหญิง พิชญธิดา นามสอน
36 19410 เด็กหญิง พิชญธิดา สาลี
37 19411 เด็กหญิง พิชฎาณัฏฐ์ คงแป้น
38 19412 เด็กหญิง ภัทรธิดา นาคบุญช่วย
39 19413 เด็กหญิง สาทิสรัตน์ เผือกสุวรรณ
40 19414 เด็กหญิง สุทธิกานต์ ศิริวัฒนะสกุล
41 19415 เด็กหญิง สุพรทิพย์ เห็นเจริญ
42 19416 เด็กหญิง อภัสรา ญาสิทธ์ิ

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูจันทร์ทิพย์  จำมิตร และครูนันทพร  เทียบทัน
ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19417 เด็กชาย กิตติพัทธ์ พุฒชนะ
2 19418 เด็กชาย ธนกฤต สุวรรณวงศ์
3 19419 เด็กชาย บัณฑิต หลอมทอง
4 19420 เด็กชาย ปวริศม์ เชาว์ช่างเหล็ก
5 19421 เด็กชาย พงศกร จงทอง
6 19422 เด็กชาย พงศธร รสมณี
7 19423 เด็กชาย พุทธิพงศ์ รองเมือง
8 19424 เด็กชาย ยศภัทร คงยอด
9 19425 เด็กชาย ไรวิณ เผือกเกล้ียง
10 19426 เด็กชาย วัชรพงศ์ ฟักหลิบ
11 19427 เด็กชาย ศิรภัทร นุรักษ์
12 19428 เด็กชาย สิทธาอนนต์ วัชนะ
13 19429 เด็กชาย สิทธิโชค จีระโร
14 19430 เด็กหญิง กนกพร ปานเจริญ
15 19431 เด็กหญิง กวินธิดา นาคบุญช่วย
16 19432 เด็กหญิง จารุวรรณ ม่ิงเมือง
17 19433 เด็กหญิง จิราพร ประดับ
18 19434 เด็กหญิง ชนากานต์ ชาญเช่ียว
19 19435 เด็กหญิง ซาเดีย กาเด็น
20 19436 เด็กหญิง ญาณิสา วิเชียร
21 19437 เด็กหญิง ณัฐชสร เมืองนิเวศน์
22 19438 เด็กหญิง ณัฐฏธิดา คงพัฒน์
23 19439 เด็กหญิง ณัฐณิชา ผลิวรรณ
24 19440 เด็กหญิง ณัฐณิชา เมฆเสน
25 19441 เด็กหญิง นันท์ชพร ล้ิมสุวรรณ
26 19442 เด็กหญิง บัณฐิตา ใสสะอาด
27 19443 เด็กหญิง บัณฑิตา จันทร์รุ่งเรือง
28 19444 เด็กหญิง เบญจวรรณ ทวีช่ืน
29 19445 เด็กหญิง พรกนก แท่นนิล
30 19446 เด็กหญิง พัชนี สุขคง
31 19447 เด็กหญิง พิมลพรรณ แก้วศิริ
32 19448 เด็กหญิง ภรภัทร จันทร์ทะนา
33 19449 เด็กหญิง มนัญชยา ตราชู
34 19450 เด็กหญิง รทิชา ศรียาภัย
35 19451 เด็กหญิง ศรัณย์พร ช่วยอยู่
36 19452 เด็กหญิง สัจจานันท์ อ่ินแก้ว
37 19453 เด็กหญิง สุนิสา อินวันนา
38 19454 เด็กหญิง สุพิชฌา โกมล
39 19455 เด็กหญิง อชิรญา ม่วงพานิช
40 19456 เด็กหญิง อาทิตยา อินทร์หนองทะ
41 19457 เด็กหญิง เอมมิกา บุญนพ
42 19458 เด็กหญิง เอมมิกา โอนาค

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูวลัยลักษ์  เกตุแก้ว และครูเกษร  ชูศรี

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19459 เด็กชาย กิติพร นิลเอ่ียม
2 19460 เด็กชาย เขมชาติ ช่วยเพชร
3 19461 เด็กชาย ชุติเทพ สุขแดง
4 19462 เด็กชาย ณัฐภัทร กองประดิษฐ
5 19463 เด็กชาย ธนพงษ์ เกิดจันทร์ทอง
6 19464 เด็กชาย ธนวรรธน์ จ่าสินธ์ุ
7 19465 เด็กชาย ธันวา หมวดทอง
8 19466 เด็กชาย ธีรภัทร ขุนสังข์
9 19467 เด็กชาย นวพรรต เข่ือนละ
10 19468 เด็กชาย นันทจิตร พรมสอน
11 19469 เด็กชาย ปฎิภาณ  ดวงปรีชา
12 19470 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ภักดีพรหม
13 19471 เด็กชาย ปุณณัตถ์ แย้มรัตน์
14 19472 เด็กชาย พลกฤษ ชุมทอง
15 19473 เด็กชาย พัฒษกรณ์ จีนกุ้ง
16 19474 เด็กชาย ภูริช เทือแดง
17 19475 เด็กชาย เมธัส  ดิศโร
18 19476 เด็กชาย ยศกร ช านินวล
19 19477 เด็กชาย รัชชานนท์ ศรีช่วย
20 19478 เด็กชาย เรืองศักด์ิ แพเกิด
21 19479 เด็กชาย วิริทธ์ิพล บุญประคอง
22 19480 เด็กชาย สิทธิชัย ปัสสาระ
23 19481 เด็กชาย สิทธิพล ขุนอักษร
24 19482 เด็กชาย สินชัย รัตนพาหุ
25 19483 เด็กชาย สิรภัทร รัตนบุรี
26 19484 เด็กชาย อชิตะ ทิวาค า
27 19485 เด็กชาย อนุศักด์ิ นิคะ
28 19486 เด็กชาย อมรฤทธ์ิ มัชฉาเมฆ
29 19487 เด็กชาย อรรถพล สังข์ไข
30 19488 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ มีแสง
31 19489 เด็กหญิง การะเกด จานสูงเนิน
32 19490 เด็กหญิง เกตุสริน นาคสด
33 19491 เด็กหญิง คุณัญญา สิงหะชาติ
34 19492 เด็กหญิง จิดาพร มีเพียร
35 19493 เด็กหญิง จุฑามาศ ผังดี
36 19494 เด็กหญิง ฐานิกา ร่าหมาน
37 19495 เด็กหญิง ฐิติมา เพชรร่วง
38 19496 เด็กหญิง ณิชกานต์ แก้วหล้า
39 19497 เด็กหญิง นลิตา มาตภูมี
40 19498 เด็กหญิง บัญฑิ ตา  เพชรคลังสวน
41 19499 เด็กหญิง ปุญญิศา ศรีสอน
42 19500 เด็กหญิง อนัญญา เพ็งสกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูสมศักด์ิ  เวชแดง และครูสุพัตรำ  จันทร์คง

ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19501 เด็กชาย กรวีร์ นาคบุญช่วย
2 19502 เด็กชาย กวินทร์ ทองเดช
3 19503 เด็กชาย จักรกฤษณ์ บุญประสพ
4 19504 เด็กชาย จิรยุทธ์ แก้วศรี
5 19505 เด็กชาย ชยพล ทองเสมียน
6 19506 เด็กชาย ณฐนนท์ เทพบดี
7 19507 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์เกล้ียง
8 19508 เด็กชาย ณัฐพล วะนานิช
9 19509 เด็กชาย ธนพล วงศ์วานิช
10 19510 เด็กชาย ธัญวุฒิ สอนอาสา
11 19511 เด็กชาย นภดล เขียวแก้ว
12 19512 เด็กชาย นิติศาสตร์ คันธราช
13 19513 เด็กชาย ปฐมพงศ์ จิตราภิรมย์
14 19514 เด็กชาย ปภังกร จันทร์แย้ม
15 19515 เด็กชาย ปาณเดชา หน าคอก
16 19516 เด็กชาย พิสิษฐ์ เนียรเถ้อ
17 19517 เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญมี
18 19518 เด็กชาย ภาณุพงศ์ หม่ันน่ิม
19 19519 เด็กชาย รชานนท์ สถิตยานุรักษ์
20 19520 เด็กชาย รัชชานนท์ พลอยเล็ก
21 19521 เด็กชาย วิทยา เพชรประพันธ์
22 19522 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ บุญน า
23 19523 เด็กชาย อนิวัต มีโคทะ
24 19524 เด็กชาย อโนชา หนูแป้น
25 19525 เด็กชาย อภิศักด์ิ เรืองเวช
26 19526 เด็กหญิง จันทิมา นาคทองกุล
27 19527 เด็กหญิง จารุพิชญา ฉุนเฉียว
28 19528 เด็กหญิง ชุติมา ก้งทอง
29 19529 เด็กหญิง ชุติมา เชิงสมอ
30 19530 เด็กหญิง ฐานินทรา ทองโสมาส
31 19531 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ มีแก้ว
32 19532 เด็กหญิง ธนภรณ์ รุ่งเมือง
33 19533 เด็กหญิง ธารารัตน์ แก้วรักษา
34 19534 เด็กหญิง นนทพร ลักษณะเกษม
35 19535 เด็กหญิง นภารินทร์ อุ่นจิตต์
36 19536 เด็กหญิง นิชชาวัลย์ ไชยสิทธ์ิ
37 19537 เด็กหญิง พณณกร ด้วงเรือง
38 19538 เด็กหญิง พนิตพร คงสุข
39 19539 เด็กหญิง พวงผกา พรมแก้ว
40 19540 เด็กหญิง สรัญรัตน์ เมืองระร่ืน
41 19541 เด็กหญิง สุวรา ทองสุข
42 19542 เด็กหญิง อรจิรา แสงมณี

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/8   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูสัจพร  องอำจ และครูณัฐชนก  บุญคง
ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19543 เด็กชาย ธนากร เมฆจินดา
2 19544 เด็กชาย ธนากร รัตนภักดี
3 19545 เด็กชาย ปวีณ์กร บ ารุงศรี
4 19546 เด็กชาย มนชัย เนตรธุวกุล
5 19547 เด็กชาย เมธี กอนทิพย์
6 19548 เด็กชาย รชต พรหมศร
7 19549 เด็กชาย ศิรา แลดี
8 19550 เด็กหญิง กุลยา ทองคงอ่วม
9 19551 เด็กหญิง เบญจวรรณ นุ้ยนุ่น
10 19552 เด็กหญิง ปรินทร ปานเนือง
11 19553 เด็กหญิง วัลภา หมีทองหลาง
12 19554 เด็กหญิง อภัสรา ช่ืนหวงทรัพย์
13 19555 เด็กหญิง อรณิชา บ ารุง

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/9   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูพงษ์ศักด์ิ  ย่องบุตร และครูสุดำรัตน์  พรหมอินทร์
ช่ือ      -       สกุล


