
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18782 เด็กชาย กฤชณัท แก้วสงวน
2 18783 เด็กชาย กิตติรัตน์ แซ่อุ้ย
3 18784 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ กาตาค า
4 18785 เด็กชาย ณฐพงศ์ แก้วเกล้ียง
5 18786 เด็กชาย ณัฐภัทร สุทธิจ านงค์
6 18787 เด็กชาย แทนคุณ กาฬสมุทร
7 18788 เด็กชาย ธีรภัทร ทองสาลี
8 18789 เด็กชาย บุญวิทย์ พร้ิงวัฒนาสกุล
9 18790 เด็กชาย วงศภัค เขียดแก้ว
10 18791 เด็กชาย วิศรต ฮ่ันเฉียง
11 18792 เด็กชาย ศิรภัทร พุฒทอง
12 18793 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ พุทธกูล
13 18794 เด็กชาย สุพพัต นามเมืองคุณ
14 18795 เด็กชาย อภินันท์ บัวมาศ
15 18796 เด็กหญิง ชนากานต์ สาระคง
16 18797 เด็กหญิง ณัฐธิดา กระวินทร์
17 18798 เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วประคอง
18 18800 เด็กหญิง ธรรมพร ทับกะแดะ
19 18801 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แซ่หลี
20 18802 เด็กหญิง ปัทมาพร กรทิพย์
21 18803 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศรีแสง
22 18804 เด็กหญิง พิชญาภา โสมติด
23 18805 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เกตชู
24 18806 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ ทองสาลี
25 18807 เด็กหญิง เพชรน้ าทิพย์ จันทะโร
26 18808 เด็กหญิง แพรวภัสสร สภาพฤกษ์
27 18809 เด็กหญิง ฟิรดาวส์ ร่าหมาน
28 18810 เด็กหญิง เมธินี ไชยมาตร
29 18811 เด็กหญิง ลภัสรดา บริพันธ์
30 18812 เด็กหญิง ลลิต์ภัทร บัวชู
31 18813 เด็กหญิง วรัทยา เครือหงษ์
32 18814 เด็กหญิง สุนันทา กล่อมนรา
33 18815 เด็กหญิง โสภิตา เมืองนิเวศน์
34 18816 เด็กหญิง อภิสรา ทวีช่ืน
35 18817 เด็กหญิง อลิษา รัตนนุกูล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/1   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูกรพล ทิวำกรพิสุทธ์ิ และครูอำรดำ  หุ้ยเล็ก

ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18952 เด็กชาย กันตพงศ์ แซ่บ่าง
2 18819 เด็กชาย ชนัชญ์กรณ์ เศรษฐ์สถาพรกุล
3 18820 เด็กชาย ณัฐวัศ เวียงอินทร์
4 18910 เด็กชาย ทัสนัย ช่วยเพชร
5 18868 เด็กชาย ธีระเชษฐ์ ดวนใหญ่
6 18967 เด็กชาย ระพีพัฒน์ รุ่งระวี
7 18874 เด็กชาย รัชชานนท์ หม่ืนนคร
8 18875 เด็กชาย ราเชนทร์  ช่วยส าราญ
9 18827 เด็กชาย วิริทธ์ิพล ไชยมาตร
10 18969 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ยุทนาวา
11 18877 เด็กชาย ศุภณัฐ ชัยพัฒน์
12 18971 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ เครือฉิม
13 18879 เด็กชาย สิบปกร ช่วยรักษ์
14 18923 เด็กชาย อนวัชร ด าสุข
15 18831 เด็กหญิง กมลรัตน์ โต๊ะนาค
16 18832 เด็กหญิง กมลวรรณ ค ามีมา
17 18924 เด็กหญิง กัญญาพัชร บ่อค า
18 18833 เด็กหญิง ชาลิสา วงษาศิริ
19 18889 เด็กหญิง ญาดา สังข์สงฆ์
20 18928 เด็กหญิง ณัฐพร ทุ่มขนอน
21 18836 เด็กหญิง ณิชภัทร อินทโสธร
22 18838 เด็กหญิง ธนพร สังข์ฉิม
23 18839 เด็กหญิง ธมกร สังข์ฉิม
24 18840 เด็กหญิง ธมนวรรณ สังข์ฉิม
25 18932 เด็กหญิง ธิดารัตน์ นิยะกิจ
26 18843 เด็กหญิง นฤมล นาคทองคง
27 18891 เด็กหญิง นันท์ชพร เมืองนิเวศน์
28 18934 เด็กหญิง นันท์นภัส กล่อมเกล้ียง
29 18984 เด็กหญิง นันทิยา นวลขาว
30 18844 เด็กหญิง นิตยา มณีเนียม
31 18894 เด็กหญิง บัณฑิตา เพ็ชรสีทอง
32 18845 เด็กหญิง เบญญาภา ตรีสุข
33 18847 เด็กหญิง ปาณิศรา แช่มพัวพันธ์
34 18848 เด็กหญิง ปาริฉัตร แช่มพัวพันธ์
35 18851 เด็กหญิง พุทธิดา ใสสะอาด
36 18854 เด็กหญิง ภัทรดา บุญรอด
37 18943 เด็กหญิง วรัญญา กล่ันหีต
38 18901 เด็กหญิง ศรุตา ละอาด
39 18902 เด็กหญิง ศศิวิมล ขันก าเหนิด
40 18992 เด็กหญิง สุชัญญา คงเจริญ
41 18859 เด็กหญิง สุภาวดี เรืองนรินทร์
42 18860 เด็กหญิง สุวภัทร ไชยสิทธ์ิ
43 18948 เด็กหญิง อภัศรา ค าเพ็ง
44 18861 เด็กหญิง อมรรัตน์ เทียบทัน
45 18993 เด็กหญิง อริศรา การพงศรี

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/2   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูลีลำวดี  แขกพงศ์ และครูสุทธิกำญจน์  อรภักดี

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18862 เด็กชาย กันต์พงษ์ สุวรรณสินธ์ุ
2 18863 เด็กชาย กิตติภพ คงเทพ
3 18957 เด็กชาย เฑพย์กริช เก้ือหนุน
4 18908 เด็กชาย ณฐกฤต เขตนิมิตร
5 18958 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เผือกสวัสด์ิ
6 18821 เด็กชาย เตชสิทธ์ิ อยู่นุ้ย
7 18866 เด็กชาย ธนกร อินทโภชน์
8 18913 เด็กชาย ธนากร ไชยพิทักษ์
9 18914 เด็กชาย ธนากร ยาสิทธ์ิ
10 18869 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ศิริวัฒนะสกุล
11 18823 เด็กชาย ปรวัฒน์ มีเล่ียม
12 18825 เด็กชาย พิพรรธน์ ช่วยสวัสด์ิ
13 18964 เด็กชาย พิพัฒน์พล พรหมรุ่ง
14 18917 เด็กชาย ภาคภูมิ เหมาะประมาณ
15 18918 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ณ พิบูลย์
16 18873 เด็กชาย ภูริณัฐ อุ่นขาว
17 18970 เด็กชาย สัณหณัฐ แซ่ไหล
18 18922 เด็กชาย สิทธิโชค จิตจ า
19 18828 เด็กชาย สุทธิพงษ์ เสมียนเพชร
20 18880 เด็กชาย อัฟฟา โต๊ะเป๊ะ
21 18881 เด็กหญิง กนกวรรณ ล่องพรหม
22 18882 เด็กหญิง กรกนก ศรีไทย
23 18973 เด็กหญิง กาญจิรา คงเพ็ชร
24 18974 เด็กหญิง จันทิมา เพชรกลับ
25 18885 เด็กหญิง ชนาภา บุญแก้วครุฑ
26 18886 เด็กหญิง ชยิญรัมภาภิล เช้ือวัฒน์
27 18927 เด็กหญิง ณัฐธิดา สมทรง
28 18890 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ เก้ือสกุล
29 18929 เด็กหญิง ณิชารีย์ อินทร์ทรง
30 18841 เด็กหญิง ธมลวรรณ จันทร์มี
31 18931 เด็กหญิง ธัญชนก ช่วยส าราญ
32 18980 เด็กหญิง ธิตินันท์ แก้วแมน
33 18895 เด็กหญิง เบญญาภา พรมแดง
34 18896 เด็กหญิง เบญญารัตน์ ทองมาก
35 18846 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ รอดทิม
36 18936 เด็กหญิง พนิตพิชา ยอดอุดม
37 18850 เด็กหญิง พลอยชมพู  โวดทวี
38 18986 เด็กหญิง พิมลพรรณ เวชเตง
39 18937 เด็กหญิง พิยดา บุญหอม
40 18897 เด็กหญิง พิยดา แป้นมีเพชร
41 18900 เด็กหญิง วิภาวี แก้วปักษา
42 18903 เด็กหญิง ศิริกานดา ศรีแสง
43 18990 เด็กหญิง ศุภานัน ฤทธิวงษ์
44 18945 เด็กหญิง สุทธิดา ไกรสินธ์ุ
45 18949 เด็กหญิง ฮาบีบี ละเหร่า

ครูท่ีปรึกษำ ครูธนำ  จิตรัตน์ และครูกัทลี  จันดี
ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/3   ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18950 เด็กชาย กฤติน หีตรักษา
2 18864 เด็กชาย จตุภูมิ อินเน่ือง
3 18907 เด็กชาย ฐิติณัฐนนท์ เศียรประดับ
4 18865 เด็กชาย ณัฐวิทย์ ศรีสุข
5 18909 เด็กชาย ตรัยรัตน์ สองสี
6 18959 เด็กชาย ธนกฤต พิศศรี
7 18867 เด็กชาย ธนวรรธ แก้วศรีจันทร์
8 18822 เด็กชาย นนทฤทธ์ิ จิตรธรรม
9 18915 เด็กชาย นิติภูมิ ศรเกษตรินทร์
10 18824 เด็กชาย พชรพล วิมลศรี
11 18965 เด็กชาย ภาณุพงศ์ จ าปา
12 18826 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สังด้วง
13 18920 เด็กชาย เมธัส จีนไทย
14 18968 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ทองแดง
15 18876 เด็กชาย วัฒนา พานิชกุล
16 18921 เด็กชาย สรวิศ ทิมปะนา
17 18884 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สร้อยจันทร์
18 18925 เด็กหญิง จิราวรรณ ทับทุ่ง
19 18975 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ราวทอง
20 18976 เด็กหญิง ชนัญชิตา โสมนัส
21 18834 เด็กหญิง ญาตาวี พรหมศิริ
22 18979 เด็กหญิง ณภัชชา จีนจูด
23 18837 เด็กหญิง ทิพยวิมล สังข์ฉิม
24 18930 เด็กหญิง ธนภรณ์ นิตย์มี
25 18842 เด็กหญิง นภัทร์ศร ชูศรี
26 18982 เด็กหญิง นันท์นภัส หม่ืนเทศ
27 18983 เด็กหญิง นันท์นภัส อักษรประเสริฐ
28 18849 เด็กหญิง ปิยะพร ศรีธรราษฎร์
29 18938 เด็กหญิง พีรดา ฮ้อบุตร
30 18852 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ชมภูพล
31 18853 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ไชยวงศ์
32 18988 เด็กหญิง มลธิชา บุญเล้ียง
33 18940 เด็กหญิง รินรดา หีตแก้ว
34 18941 เด็กหญิง รินลญา กรรณเมือง
35 18898 เด็กหญิง วรทัย ใยฤทธ์ิ
36 18855 เด็กหญิง วิริยาภรณ์ บัวเสน
37 18856 เด็กหญิง ศุกร์นิสา สารยศ
38 18989 เด็กหญิง ศุณัทฌา ผุดบ่อน้อย
39 18857 เด็กหญิง ศุภิสรา เรืองศรี
40 18904 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ชุมทอง
41 18991 เด็กหญิง สิริมา ทับทุ่ง
42 18946 เด็กหญิง สุธิดา สุวรรณฤทธ์ิ
43 18947 เด็กหญิง สุพรรษา เนาวรัตน์
44 18905 เด็กหญิง อรัญญา รุ่งสุวรรณ

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/4   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูมัทนำ  ทองสุก



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18818 เด็กชาย กนก วัชรวิทูร
2 18951 เด็กชาย กฤษกร บุญเพ็ง 0.37 เกรดไม่ถึง 1.00 
3 18953 เด็กชาย ชนภัทร ห้าวหาญ 0.55 เกรดไม่ถึง 1.00 
4 18906 เด็กชาย ชนะพงศ์ ศรีสุวรรณ์
5 18954 เด็กชาย ชัชนนท์ ศรีมงคล 0.63 เกรดไม่ถึง 1.00 
6 18955 เด็กชาย ฐปนา ศักด์ิเพชร 0.67 เกรดไม่ถึง 1.00 
7 18956 เด็กชาย ฐีราวัฒน์ เรืองดุก
8 18960 เด็กชาย ธนโชติ ศรีขวัญ 0.35 เกรดไม่ถึง 1.00 
9 18911 เด็กชาย ธนวัฒน์ จันทร์สว่าง
10 18912 เด็กชาย ธนวิชญ์ โกละกะ
11 18961 เด็กชาย ธีรยุทธ ทองค า 0.41 เกรดไม่ถึง 1.00 
12 18962 เด็กชาย นันฐกานต์ โกมาสังข์ 0.80 เกรดไม่ถึง 1.00 
13 18870 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ิ อินทรสุทธ์ิ
14 18963 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ชาญอักษร
15 18916 เด็กชาย พงศกร แย้มแก้ว 0.79 เกรดไม่ถึง 1.00 
16 18871 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ พยุงตน 0.55 เกรดไม่ถึง 1.00 
17 18872 เด็กชาย ภัคพล ชูจินดา 0.52 เกรดไม่ถึง 1.00 
18 18966 เด็กชาย ภูริณัฐ พัฒทวี
19 18919 เด็กชาย ภูวดล ย้ิมจันทร์
20 18878 เด็กชาย สหกรณ์ บรูณะวงศ์ 0.53 เกรดไม่ถึง 1.00 
21 18829 เด็กชาย สุรยุทธ ทองเดช
22 18830 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ นิตย์ปลอด 0.98 เกรดไม่ถึง 1.00 
23 18972 เด็กหญิง กฤติญา บัวจันทร์ 0.41 เกรดไม่ถึง 1.00 
24 18883 เด็กหญิง กัญญลักษณ์ เนียมมีศรี 0.92 เกรดไม่ถึง 1.00 
25 18887 เด็กหญิง ชยิสรา ไชยสิทธ์ิ 0.67 เกรดไม่ถึง 1.00 
26 18888 เด็กหญิง ชุติมา คงเจือ
27 18977 เด็กหญิง ฌัฐริกา ช่วยพิทักษ์
28 18978 เด็กหญิง ญานิศา ธรรมรักษา 0.90 เกรดไม่ถึง 1.00 
29 18926 เด็กหญิง ณภัสสรณ์ โสมคง 0.78 เกรดไม่ถึง 1.00 
30 18835 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยบัณฑิต
31 18981 เด็กหญิง ธิติมา เทือกภู่
32 18933 เด็กหญิง นริสรา เทือกภู่
33 18892 เด็กหญิง นันท์นภัส ส่งปล้ืม 0.65 เกรดไม่ถึง 1.00 
34 18893 เด็กหญิง นิรมิตร ทองเนียม
35 18935 เด็กหญิง ปวีณ์นุช สมุห์สุข 0.44 เกรดไม่ถึง 1.00 
36 18987 เด็กหญิง ภัทรวดี เทพราช 0.53 เกรดไม่ถึง 1.00 
37 18939 เด็กหญิง มีนตรา เพชรกลับ 0.56 เกรดไม่ถึง 1.00 
38 18942 เด็กหญิง วรรณวิษา วัชนัง
39 18899 เด็กหญิง วรรณรดา สุดเพชร
40 18858 เด็กหญิง สิดาพร ทองเกิด 0.94 เกรดไม่ถึง 1.00 
41 18944 เด็กหญิง สิทธรัตน์ อินทร์โรย
42 19596 เด็กหญิง สุภัตรา หิรัญรัตน์

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/5   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูพรศิริ  เรืองสันติ และครูกัญญำ  ศรีต้ิง
ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19040 เด็กชาย กฤษกรณ์ แก้วประเสริฐ
2 19083 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ รอดรักษา
3 19084 เด็กชาย จิรวัฒน์ พัฒน์ชนะ
4 19085 เด็กชาย ชนาเมธ ศรีนวล
5 19047 เด็กชาย ณัฐชนน เรืองรักษ์
6 19137 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปาณะที
7 19050 เด็กชาย ติณณภพ แผ้วชนะ
8 19086 เด็กชาย ทินภัทร แซ่ด่าน
9 18997 เด็กชาย ธราธิป สุขมี
10 19052 เด็กชาย นัชนนท์ ทองมีศรี
11 19145 เด็กชาย ภรภัทร รักษาศิลป์
12 19003 เด็กชาย ภัชรพล จันทะ
13 19147 เด็กชาย ภูรินท์ เพชรราช
14 19060 เด็กชาย รวิกร ธรรมรักษา
15 19008 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ถนนทิพย์
16 19151 เด็กชาย วรินทร กลางนุรักษ์
17 19152 เด็กชาย วีรภาพ กุตติ
18 19154 เด็กชาย ศิวกร สุวรรณจันทร์
19 19156 เด็กชาย สรยุทธ์ หลีนก
20 19012 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ศรีทองคง
21 19065 เด็กชาย อดิเทพ วุฒิชัย
22 19014 เด็กชาย เอนกพงษ์ วิมล
23 19015 เด็กหญิง กนกวรรณ ชัยแขวง
24 19099 เด็กหญิง กัณต์กมล สวนอาษา
25 19101 เด็กหญิง จราพร บุญเมือง
26 19069 เด็กหญิง ช่อผกา แดงลาด
27 19022 เด็กหญิง ณิชมน เเซ่โค้ว
28 19071 เด็กหญิง ณิศรา กล่อมเกล้ียง
29 19023 เด็กหญิง ดารารัตน์ สิทธิมนต์
30 19107 เด็กหญิง นฤมล ชุมทอง
31 19026 เด็กหญิง นฤมล นุวงศ์
32 19108 เด็กหญิง นิตยา อุดมพันธ์
33 19073 เด็กหญิง นุตประวีณ์ วงศ์แสงข า
34 19074 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา พัฒนกุล
35 19075 เด็กหญิง ปิยมน สุขแดง
36 19031 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ขวยเจริญ
37 19032 เด็กหญิง มนัญชญา บุญพิทักษ์
38 19077 เด็กหญิง ยุวภัทร เหล็กเเท้
39 19033 เด็กหญิง ศิริวรรณ สุวรรณรักษา
40 19081 เด็กหญิง ศิริวิมล เหน่ียวบุบผา
41 19034 เด็กหญิง สุตาภัทร เขียวแมว
42 19169 เด็กหญิง สุทัตตา เวชสุวรรณ
43 19035 เด็กหญิง อรทัย สุขเมือง
44 19036 เด็กหญิง ไอรดา กาญจนไพโรจน์
45 19125 เด็กหญิง ฮุซนียะฮ์ ขวัญทอง

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/6   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูธงชัย  เทพพิมล และครูดำรำรัตน์  เมฆเจียม



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19038 เด็กชาย กฤตพล ค านุชนารถ
2 19126 เด็กชาย กฤตเมธ แสงจันทร์
3 19127 เด็กชาย กฤติพงศ์ แดงเรือง
4 19042 เด็กชาย เขษมศักด์ิ จันทร์เกล้ียง
5 19131 เด็กชาย จิรกิจ ชนะภักด์ิ
6 18994 เด็กชาย ณัฐชนนท์ แกมโคกกรวด
7 19049 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญรักษา
8 19139 เด็กชาย ธัญเทพ พลประสิทธ์ิ
9 19088 เด็กชาย ธันวา จ าเนียร
10 19089 เด็กชาย ธีรเมธ เรืองดุก
11 19140 เด็กชาย นันทชัย บุญชุม
12 18998 เด็กชาย นิติธร สังข์ช่วย
13 19141 เด็กชาย ปกรณ์ ปานมณี
14 19143 เด็กชาย พงศกร ปานขาว
15 19002 เด็กชาย พงศกร วงศ์เวช
16 19055 เด็กชาย พรพิพัฒน์ พุดด า
17 19056 เด็กชาย พลนิกร ละครรัมย์
18 19058 เด็กชาย ภูชิต ส่งเเสง
19 19006 เด็กชาย ยศพล แย้มแก้ว
20 19153 เด็กชาย วุฒิภัทร ลาสุด
21 19097 เด็กชาย ศุภกร อินทร์เน่ือง
22 19010 เด็กชาย ศุภณัฐ เครือพัฒน์
23 19155 เด็กชาย สรธัญ นาคอยู่
24 19158 เด็กชาย หัสดิน ปานเจริญ
25 19098 เด็กหญิง กรสิริ จันทร์กรูด
26 19067 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ ศรีน้อย
27 19017 เด็กหญิง จันทร์จิรา ล ายาว
28 19020 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไชยวงศ์
29 19021 เด็กหญิง ณัฐชยา จันทร์ล้า
30 19104 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชุ่มต่ิง
31 19070 เด็กหญิง ณัฐณิชา เชาวดี
32 19105 เด็กหญิง ธนพร เรืองดุก
33 19025 เด็กหญิง นภัทร หลักจันทร์
34 19162 เด็กหญิง นิภาพร สีขุนทด
35 19109 เด็กหญิง นิยดา มีวงค์
36 19110 เด็กหญิง นุชนาฎ เข็มทอง
37 19111 เด็กหญิง บีญญาภา รัตน์ทอง
38 19112 เด็กหญิง บุญธิตา ทองใสพร
39 19163 เด็กหญิง ปรียานุช เศวตศิลป์
40 19165 เด็กหญิง พรรณพัชร ชุติมาโชติ
41 19030 เด็กหญิง พัชรี จันทร์แก้ว
42 19116 เด็กหญิง พิ รญาณ์  ชุมเชิงกาญจน์
43 19079 เด็กหญิง ศรธมลวรรณ์ ธรรมบุตร
44 19168 เด็กหญิง สุณิษา เขียวนาวะ
45 19037 เด็กหญิง ไอลดา รัตนพาหุ

ครูท่ีปรึกษำ ครูสำคร  ทองกล่ิน และครูนัยณีย์  ไกรนรำ
ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/7   ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19129 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เชาวดี
2 19132 เด็กชาย จิรพนธ์ ชุณหมณี
3 19044 เด็กชาย ชนาธิป แก้ววงงาม
4 19045 เด็กชาย ชินพัฒน์ บัวเสน
5 19046 เด็กชาย ฐปนัท ศักด์ิเพชร
6 18995 เด็กชาย ตัสนีม ร่าหมาน
7 19087 เด็กชาย ธนกร ยืนนาน
8 19053 เด็กชาย นัฐพงศ์ ชุมทอง
9 18999 เด็กชาย นิติพล พรมสง
10 19054 เด็กชาย ปกรณ์ ดิษฐสังวร
11 19001 เด็กชาย พงศกร ป้ันเกตุ
12 19057 เด็กชาย พัชรพร นักสร้าง
13 19091 เด็กชาย พีรณัฐ แก้วสงวน
14 19144 เด็กชาย พีรวัฒน์ คอนม่ัง
15 19093 เด็กชาย ภูริณัฐ เทวฤทธ์ิ
16 19007 เด็กชาย รัชชานนท์ เก้ือสกุล
17 19148 เด็กชาย รัชชานนท์ นิลทจันทร์
18 19221 เด็กชาย รัชชานนท์ เนียมมีศรี
19 19150 เด็กชาย วรรณรัตน์ แสงจันทร์
20 19096 เด็กชาย วรวัชร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

21 19062 เด็กชาย วิทวัส ชูเกล้ียง
22 19063 เด็กชาย วิศิษฏ์ รอดบุญเกิด
23 19011 เด็กชาย สมหวัง ชัยสงคราม
24 19157 เด็กชาย สิปปกร ศรีรักษา
25 19064 เด็กชาย สุรเชษฐ์ ทองหยอด
26 19013 เด็กชาย อมรเทพ วิมล
27 19016 เด็กหญิง กรชกร พรหมชาวสวน
28 19100 เด็กหญิง ขวัญฤทัย แสนว่าง
29 19068 เด็กหญิง คณิศร นาคใหญ่
30 19161 เด็กหญิง ฐิตาภา อ่าวลึกน้อย
31 19024 เด็กหญิง ธนัญชนก นาภรณ์
32 19072 เด็กหญิง นันท์นภัส บัวทองกุล
33 19027 เด็กหญิง นัสริณ เหร็นเส็บ
34 19113 เด็กหญิง ปพิชญา บุษบง
35 19028 เด็กหญิง ปวริศา บุษบง
36 19029 เด็กหญิง เปมิกา บุญธรรม
37 19164 เด็กหญิง พนิตา ทิพรัตน์
38 19117 เด็กหญิง มณฑิรา ทิมเกตุ
39 19076 เด็กหญิง มนัสนันท์ ไชยวงศ์
40 19119 เด็กหญิง รัตติกานต์ จันทร์ผ่อง
41 19078 เด็กหญิง รุ่งนภา บุญหล้า
42 19123 เด็กหญิง อรพรรณ หีตแก้ว
43 19597 เด็กชาย อรรถพงษ์ ทองพรหมดี
44 19598 เด็กชาย ชัยวัฒน์ กาเด็น

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/8   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูภัทรำพันธ์ุ  พูลเอียด และครูชัยวัฒน์  เกษจันทร์
ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19039 เด็กชาย กฤติน นิลอรุณ 0.70 เกรดไม่ถึง 1.00 
2 19128 เด็กชาย กฤษกร สมบูรณ์ 0.79 เกรดไม่ถึง 1.00 
3 19041 เด็กชาย กษิด์ิเดช ภูกาบ 0.84 เกรดไม่ถึง 1.00 
4 19082 เด็กชาย กัมปนาท เด่นสกุลรุ่งเรือง
5 19130 เด็กชาย คเชนทร์ ศรีสุวรรณ 0.72 เกรดไม่ถึง 1.00 
6 19043 เด็กชาย จตุรงค์ แสงตะวัน
7 19133 เด็กชาย ชยพล บุญแก้ววรรณ
8 19134 เด็กชาย ณภัทร์ จันทร์ทะนา 0.97 เกรดไม่ถึง 1.00 
9 19048 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ช่วยเพชร 0.91 เกรดไม่ถึง 1.00 
10 19135 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แซ่เอ้ียว
11 19136 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ช่วยอยู่ 0.91 เกรดไม่ถึง 1.00 
12 18996 เด็กชาย ธนกร ชูเพชร
13 19051 เด็กชาย ธนกฤต ชูเพชร
14 19138 เด็กชาย ธนากร อยู่นุ้ย
15 19000 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ชิตเพชร 0.84 เกรดไม่ถึง 1.00 
16 19142 เด็กชาย พงศกร ไชยยาเสาร์
17 19090 เด็กชาย พชรนนธ์ คงเหล่ 0.58 เกรดไม่ถึง 1.00 
18 19146 เด็กชาย ภัทราวุธ คงเมือง 0.72 เกรดไม่ถึง 1.00 
19 19092 เด็กชาย ภาณุเดช คล้ายทอง
20 19004 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เเก้วฤทธ์ิ 0.55 เกรดไม่ถึง 1.00 
21 19059 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ทองจันทร์ 0.64 เกรดไม่ถึง 1.00 
22 19005 เด็กชาย ภูวดล พรหมจันทร์ 0.72 เกรดไม่ถึง 1.00 
23 19094 เด็กชาย มังกร ปราชญ์อักษร 0.69 เกรดไม่ถึง 1.00 
24 19095 เด็กชาย ยศกร เเสงอุ่น 0.48 เกรดไม่ถึง 1.00 
25 19149 เด็กชาย วงศกร เพชรรัตน์
26 19009 เด็กชาย ศรากรณ์ โมสิโก 0.79 เกรดไม่ถึง 1.00 
27 19159 เด็กชาย อนาวิล ขวัญเพรา 0.74 เกรดไม่ถึง 1.00 
28 19160 เด็กชาย อานัส จ่าทอง
29 19066 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ชูช่ืน
30 19018 เด็กหญิง จารุพิชญา กังวาล
31 19019 เด็กหญิง จิราภา ปัทมภาสพงษ์ 
32 19102 เด็กหญิง ชนัญชิดา ภูมิเวียงค า 0.69 เกรดไม่ถึง 1.00 
33 19103 เด็กหญิง ชนากานต์ นุ้ยม่ัง
34 19106 เด็กหญิง นภัสสร ปัสสาระ 0.58 เกรดไม่ถึง 1.00 
35 19115 เด็กหญิง พัชรพร ริยาพันธ์ 0.80 เกรดไม่ถึง 1.00 
36 19118 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ คงแดงดี
37 19166 เด็กหญิง รสริน คงระเร่ือย 0.92 เกรดไม่ถึง 1.00 
38 19120 เด็กหญิง วรัญญา คล้ายอุดม 0.99 เกรดไม่ถึง 1.00 
39 19080 เด็กหญิง ศศิธร ศักดา
40 19121 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ มีศรี
41 19167 เด็กหญิง สิริพร ชัยอินทร์ 0.77 เกรดไม่ถึง 1.00 
42 19122 เด็กหญิง สุภัสรา มีอนันต์ 0.82 เกรดไม่ถึง 1.00 
43 19124 เด็กหญิง อรวรรณ ฆ้องตะคุ 0.82 เกรดไม่ถึง 1.00 

ช่ือ      -       สกุล

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/9   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูชำติณรงค์  เอรำปัถถวงศ์ ครูซำรีนี  รำชช ำรอง และครูณัฏฐำพร  หมีเฟ่ือง


