
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18371 เด็กชาย ฐณะวัฒน์ รักษ์สัจจา
2 18372 เด็กชาย ธนวัฒน์  แสงเดช
3 18373 เด็กชาย ธนากร เสือทับทิม
4 18374 เด็กชาย ปวีณ์กร บุนนาค
5 18375 เด็กชาย พงศกร โสตย้ิม
6 18377 เด็กชาย วรวุธ ยงญาติ
7 18378 เด็กชาย สมโชค  สองแก้ว
8 18379 เด็กชาย สัณหณัฐ รอดพุ่ม
9 18380 เด็กชาย อิชร็อต สุขสาลี
10 18381 เด็กชาย เอกรัฐ ค าแก้ว
11 18382 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ทองจุ้ย
12 18383 เด็กหญิง กานต์พิชชา แก้วแมน
13 18384 เด็กหญิง จณิตา พัฒน์ว้ัน
14 18385 เด็กหญิง จุฬารักษ์ วารีเพชร
15 18386 เด็กหญิง ฐิตินันท์ พัฒนา
16 18387 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศักด์ิแก้ว
17 18388 เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ แสนเพชร์
18 18390 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อินเนียน
19 18391 เด็กหญิง ธิภาวรรณ์  คูเศรษฐวัฒน์
20 18392 เด็กหญิง นพวรรณ  ศรีวิลัย
21 18393 เด็กหญิง ปิยธิดา จ าเนียร
22 18394 เด็กหญิง พรชนก ชูศิลป์ทอง
23 18395 เด็กหญิง พิมพ์มาดา แผ้วชนะ
24 18396 เด็กหญิง พุธิตา เพชรสุวรรณ
25 18397 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ปักษี
26 18398 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สองธานี
27 18399 เด็กหญิง วาศินี จ๋ิวสุวรรณ
28 18400 เด็กหญิง สวิตตา ลูกมณี
29 18401 เด็กหญิง สายฝัน รักษ์จันทร์
30 18402 เด็กหญิง สุธีธิดา แก้วศรีจันทร์
31 18403 เด็กหญิง สุพิชญา ไวยครุธฑา
32 18404 เด็กหญิง อรรจนา โสมกล้ิง
33 18405 เด็กหญิง อัญจิมา ทองเลม็ด
34 18406 เด็กหญิง อัญชิสา ลูกมณี

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูมำศสุภำ  ชุมพล และครูจุฑำรัตน์  จิตซ่ือ

ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18497 เด็กชาย กฤตนัย ไพเมือง
2 18452 เด็กชาย ขจรยศ เครือแก้ว
3 18501 เด็กชาย จิรายุทธ ทิพย์หมัด
4 18455 เด็กชาย ชยพล พิชัย
5 18459 เด็กชาย นรวิชญ์ สารหนู
6 18546 เด็กชาย พงศกร เอ่ียมปิยะ
7 18411 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ เรืองศรี
8 18376 เด็กชาย รัชพล แพน้อย
9 18413 เด็กชาย วีรากร ลาภจิต
10 18511 เด็กชาย ศักดินนท์ อินทร์ปาน
11 18418 เด็กชาย อนุพงศ์ เพชรนวล
12 18420 เด็กชาย เอกณัฐ เเก่นจันทร์
13 18470 เด็กหญิง กนกกาญจน์ เซซัง
14 18421 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทร์เป็ง
15 18472 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลูกมณี
16 18422 เด็กหญิง คิรภัสสร รุ่งเมือง
17 18558 เด็กหญิง จริยาภรณ์ คงจ้าย
18 18423 เด็กหญิง จารุพรรณ นาครอด
19 18424 เด็กหญิง ฉัตรทิพย์ แจงบ ารุง
20 18520 เด็กหญิง ชุตินันท์ อมรินทร์
21 18428 เด็กหญิง ฐิตินันท์ จันทร์ประสงค์
22 18429 เด็กหญิง ณภัทร เพ็ชรสุวรรณ
23 18433 เด็กหญิง ธมลวรรณ แก้วยาว
24 18524 เด็กหญิง ธัญธร เสาร์ทอง
25 18434 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ทวีช่ืน
26 18479 เด็กหญิง ธารารัตน์ เเดงเสนาะ
27 18527 เด็กหญิง นันท์ชพร ฤทธิกัน
28 18480 เด็กหญิง นาตาลี เจนโรเบิตรส์
29 18528 เด็กหญิง เนตรอัปสร อุทะสาร
30 18483 เด็กหญิง เนาวรัตน์ คงนคร
31 18438 เด็กหญิง บุณยาพร เพ็ชรสุวรรณ
32 18439 เด็กหญิง ปณัฏฎา ชูคง
33 18529 เด็กหญิง ปภาวรินท์ โฮมชัยยา
34 18484 เด็กหญิง ปลายฟ้า มะลิวงศ์
35 18440 เด็กหญิง ปวริศา เจริญกุล
36 18443 เด็กหญิง พรรณทิพย์ ช่วยมาก
37 18445 เด็กหญิง พิชญาภา จันทนานนท์
38 18530 เด็กหญิง ภัทรวดี อินทกลับ
39 18490 เด็กหญิง วนิดา คล้ายณรงค์
40 18534 เด็กหญิง สรสวรรค์ ส่องแก้ว
41 18535 เด็กหญิง สิริภัคมัย มาฆทาน
42 18538 เด็กหญิง อรนลิน ใจดี
43 18451 เด็กหญิง อรปรียา หลีหรับ
44 18539 เด็กหญิง อสมาภรณ์ ศรีขาว
45 18585 เด็กหญิง อาริตา คงแก้ว

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/2   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูวณัฎฐกำนต์  ไตรเมศวร์ และครูสุภำภรณ์  แก้วเกล้ียง

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18543 เด็กชาย ณัฐพล ทิพเจริญ
2 18456 เด็กชาย ทินภัทร์ นิลอรุณ
3 18545 เด็กชาย ธนกฤต ศรีเกตุ
4 18457 เด็กชาย ธนภัทร ศิวายพราหมณ์
5 18458 เด็กชาย ธีระยุทธ์ สุทธิภักดี
6 18460 เด็กชาย นัฐชนน คงแก้ว
7 18461 เด็กชาย นิตินัย เชาวลิต
8 18505 เด็กชาย นิติวัตน์ พรหมม่วง
9 18506 เด็กชาย ปิยวัฒน์ วงค์พิพันธ์
10 18462 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ขาวหยวก
11 18509 เด็กชาย วริทธ์ิ ร่าหมาน
12 18550 เด็กชาย วีรพงศ์ เจ้ยทอง
13 18464 เด็กชาย วีรศักด์ิ กาวิพราหมณ์
14 18415 เด็กชาย สมเกียรติ มากมูล
15 18552 เด็กชาย สิรวิชญ์ จันทร์เพชร
16 18416 เด็กชาย สุภัทร ล้อมเสถียร
17 18417 เด็กชาย อจลวิชญ์ คงสนอง
18 18514 เด็กชาย อมรเทพ มีธรรม
19 18468 เด็กชาย อริยพล กองศรี
20 18516 เด็กหญิง กานต์พิชชา เช้ือบ่อคา
21 18518 เด็กหญิง จารุวรรณ อินทร์จันทร์
22 18425 เด็กหญิง ชนากานต์ ศรียาภัย
23 18427 เด็กหญิง ฐานิตา ชัยลินลา
24 18565 เด็กหญิง ณัชพร ธรรมบ ารุง
25 18478 เด็กหญิง เตชิตา แซ่เจียง
26 18431 เด็กหญิง ธนัญญา เพ็ชรสุวรรณ
27 18432 เด็กหญิง ธนัญญา อินทวงศ์
28 18569 เด็กหญิง ธมลวรรณ ทองมณี
29 18571 เด็กหญิง ธัญชนก บุญประสพ
30 18573 เด็กหญิง ธารารัตน์ นุ่นรักษา
31 18436 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ภักดีเพชร
32 18442 เด็กหญิง ผกามาศ ทองสาลี
33 18444 เด็กหญิง พรรษกร ไชยามาตย์
34 18485 เด็กหญิง พัชรพร เข็มทอง
35 18486 เด็กหญิง พิชชาภา บัวเพชร์
36 18446 เด็กหญิง เพชรพญาชร ทองจีน
37 18578 เด็กหญิง รติรส ศรีนาค
38 18537 เด็กหญิง สุชานันท์ อรัญไสว
39 18582 เด็กหญิง สุชาวดี ไชยสิทธ์ิ
40 18583 เด็กหญิง สุมาลินี บุญเชิด
41 18449 เด็กหญิง สุวดี แจ่มบรรจา
42 18450 เด็กหญิง อภัสรา เพชรทอง
43 18495 เด็กหญิง อรปรียา ชุมทับ
44 18584 เด็กหญิง อริสรา นาครอด
45 18586 เด็กหญิง อินธิดา วราชี

ครูท่ีปรึกษำ  ครูวรวรรณ  วัชรโศภิษฐกุล และครูขนิษฐำ สังข์เพ็ชร์
ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/3   ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18498 เด็กชาย กฤติน โกมาสังข์
2 18453 เด็กชาย จักรพรรด์ิ ถอยกระโทก
3 18500 เด็กชาย จิรายุ บุญทิพย์
4 18544 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขันธ์แก้ว
5 18502 เด็กชาย ธนภัทร ชุมทอง
6 18504 เด็กชาย นันทิพัฒน์ หมวดทอง
7 18547 เด็กชาย ภีมะพศ มูลเจริญ
8 18463 เด็กชาย ภูธัษ เกิดลาภรุ่งเรือง
9 18412 เด็กชาย ยศภัทร ใยฤทธ์ิ
10 18507 เด็กชาย รัชชานนท์ เกิดแก้ว
11 18549 เด็กชาย วรัญญู เภาสุบรรณ์
12 18465 เด็กชาย ศุภโชค ช่วยพัฒน์
13 18466 เด็กชาย ศุภณัฐ หมันหลิน
14 18471 เด็กหญิง กนกพร คงสุข
15 18473 เด็กหญิง กัณฐิกา คงระเร่ือย
16 18474 เด็กหญิง เกศราภรณ์ มีเอียด
17 18475 เด็กหญิง เขมิกา ปลอดรักษ์
18 18519 เด็กหญิง จีรณา นุชจีด
19 18560 เด็กหญิง ชลธิชา ชัยพรหม
20 18561 เด็กหญิง ชลิตา จ านงค์ทอง
21 18562 เด็กหญิง ชาลิสา ด าประสงค์
22 18426 เด็กหญิง ชาลิสา ใยฤทธ์ิ
23 18563 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สืบสอน
24 18564 เด็กหญิง ฐิตารีย์ เกิดทรัพย์
25 18567 เด็กหญิง ณัฐนรี แสงศรี
26 18568 เด็กหญิง ทิพธัญญา ลาดบูรณ์
27 18570 เด็กหญิง ธัชฎามาศ บุญเสือ
28 18523 เด็กหญิง ธัญญามาศ สัตถาพร
29 18525 เด็กหญิง ธารีรัตน์ แอบมณี
30 18574 เด็กหญิง บุศราวดี ช่วยส าราญ
31 18575 เด็กหญิง บุษกร รุ่งเช้า
32 18576 เด็กหญิง พิชญ์สินี อ้ันหม้อ
33 18487 เด็กหญิง พิมพ์ชนก นุ่นแก้ว
34 18488 เด็กหญิง รัชฏาพร ประเสริฐสังข์
35 18447 เด็กหญิง ลักขณา สองวิหค
36 18531 เด็กหญิง วรรษพร จันทร์ยัง
37 18579 เด็กหญิง วรัทยา แก้วเหล็ก
38 18533 เด็กหญิง วีรยา แก้วเหล็ก
39 18492 เด็กหญิง ศารยา คงเมือง
40 18536 เด็กหญิง สุกฤตา ชูช่วย
41 18493 เด็กหญิง สุธิชา ศรีสมบัติ
42 18494 เด็กหญิง โสภิตา ทองนุ้ยพราหมณ์
43 18496 เด็กหญิง อริสา ทองถึง
44 18541 เด็กหญิง อุษามณี พงษ์ประเทศ

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/4   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูจีรนันท์  เขียวเสน และครูสัมพันธ์  ธรรมบ ำรุง 



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18407 เด็กชาย กฤตพจน์ เเก้วสะอาด 0.94 เกรดไม่ถึง 1.00 
2 18499 เด็กชาย จตุรภัทร เช่ือมทองอยู่ 0.44 เกรดไม่ถึง 1.00 
3 18408 เด็กชาย ธนกฤต ธงไชย 0.97 เกรดไม่ถึง 1.00 
4 18409 เด็กชาย ธนาเทพ เนียมมีศรี 0.17 เกรดไม่ถึง 1.00 
5 18503 เด็กชาย ธนาพัฒน์ สังข์ฉิม 0.64 เกรดไม่ถึง 1.00 
6 18410 เด็กชาย พงศธร ใสสะอาด 0.87 เกรดไม่ถึง 1.00 
7 18548 เด็กชาย วรชัย ประสารทอง 0.87 เกรดไม่ถึง 1.00 
8 18508 เด็กชาย วรวิช ไกรดาว 0.89 เกรดไม่ถึง 1.00 
9 18510 เด็กชาย วัชรชัย เกตุกรณ์
10 18414 เด็กชาย ศรายุทธ์ แสนภักดี 0.80 เกรดไม่ถึง 1.00 
11 18512 เด็กชาย ศุภกฤต สุขมี
12 18551 เด็กชาย สถาพร เพชรย้อย
13 18513 เด็กชาย สัมมาพุทธ แซ่เจียง
14 18553 เด็กชาย อดิศร กามะเเอ 0.37 เกรดไม่ถึง 1.00 
15 18554 เด็กชาย อภิรักษ์ สิทธิศักด์ิ 0.86 เกรดไม่ถึง 1.00 
16 18419 เด็กชาย อภิรักษ์ อินทรัตน์ 0.60 เกรดไม่ถึง 1.00 
17 18515 เด็กชาย อุดมศักด์ิ บัวอินทร์ 0.79 เกรดไม่ถึง 1.00 
18 18555 เด็กหญิง กัญวรา รอดจู 0.52 เกรดไม่ถึง 1.00 
19 18556 เด็กหญิง กัลยกร แจ้งใจโต 0.52 เกรดไม่ถึง 1.00 
20 18559 เด็กหญิง จิรนุช บุญดี 0.36 เกรดไม่ถึง 1.00 
21 18476 เด็กหญิง ชลิตา ใจร่ืน
22 18477 เด็กหญิง ณัฏฐิกา วัฒนเสน
23 18566 เด็กหญิง ณัฐธิดา นามแจ่ม
24 18430 เด็กหญิง ณัฐวรา ม่ังมี
25 18522 เด็กหญิง ธมลวรรณ แดงมณี
26 18435 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ลายสุวรรณ 0.55 เกรดไม่ถึง 1.00 
27 18526 เด็กหญิง ธีรนันท์ คชเวช 0.58 เกรดไม่ถึง 1.00 
28 18437 เด็กหญิง นันทิชา ศรีสมัย 0.76 เกรดไม่ถึง 1.00 
29 18481 เด็กหญิง นุชนาฏ ข าขาว
30 18482 เด็กหญิง นุชวรา กล่อมสุวรรณ์ 0.84 เกรดไม่ถึง 1.00 
31 18441 เด็กหญิง ปวิชญา ชูเอียด 0.88 เกรดไม่ถึง 1.00 
32 18577 เด็กหญิง ภคพร แก้วปาน
33 18489 เด็กหญิง ลลิตภัทร ศรีขวัญ 0.49 เกรดไม่ถึง 1.00 
34 18448 เด็กหญิง วราพร ค าสุนทร 0.91 เกรดไม่ถึง 1.00 
35 18532 เด็กหญิง วาสนา ไชยมาตร เกรดไม่ถึง 1.00 
36 18491 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศิริวรรณ
37 18581 เด็กหญิง สุกัญญา เวชเหล็ก 0.75 เกรดไม่ถึง 1.00 
38 18540 เด็กหญิง อารยา คงย่ิง 0.63 เกรดไม่ถึง 1.00 
39 19599 เด็กหญิง ณัฐณิชา พูลสิน
40 19600 เด็กหญิง ยุพวรรณ แจ่มสุริยา
41 19601 เด็กชาย ปิยะพล บัวทองค า
42 19602 เด็กชาย กิตต์ิพิภัทร์ ส่องแก้ว

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/5   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูวีระศักด์ิ  ว่ิงชิงชัย และครูเสำวรัตน์  แซ่ซ่ัว 

ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18587 เด็กชาย กฤตเมธ ลอยใหม่
2 18588 เด็กชาย กวินทร์ เก้ือมี
3 18589 เด็กชาย กิตินันท์ คงสุข
4 18669 เด็กชาย เจนภพ ถึงเจริญ
5 18708 เด็กชาย ณัฐนนท์ ชูมณี
6 18630 เด็กชาย ธนพล เวชกุล
7 18631 เด็กชาย ธนภูมิ สิงห์เรือง
8 18592 เด็กชาย ธนากร ฤทธ์ิอ่องรักษ์
9 18593 เด็กชาย ปัณณธร ทิพย์ทอง
10 18676 เด็กชาย พงศกร ฟักทอง
11 18678 เด็กชาย พีรพัฒน์ คงนก
12 18596 เด็กชาย พุฒิพงศ์ อินทร์สุวรรณ
13 18639 เด็กชาย ภัทรติยะ นิจจันทร์พันศรี
14 18680 เด็กชาย ภูมิดนัย ลอยใหม่
15 18641 เด็กชาย ภูริณัฐ รองเมือง
16 18717 เด็กชาย รัชชานนท์ สีอ่อน
17 18683 เด็กชาย วัชรา หนูแป้น
18 18600 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พรมมี
19 19211 เด็กชาย เอกกร ชนะล่ิมทอง
20 18692 เด็กหญิง กัญญ์วรา สวนอาสา
21 18605 เด็กหญิง กัญญารัตน์ โชติรัตน์
22 18650 เด็กหญิง กัณฑิมา เผือกสวัสด์ิ
23 18606 เด็กหญิง คุณัญญา เพชรดวงจันทร์
24 18729 เด็กหญิง ชญานี สังขนฤบดี
25 18651 เด็กหญิง ชนัญญา เผือกเกล้ียง
26 18609 เด็กหญิง ชนิภรณ์ สุนยพราก
27 18697 เด็กหญิง ชุตินันท์ สุขเอ่ียม
28 18610 เด็กหญิง ฐิภาพรรณ  แก้วเพชร
29 18611 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขุนปริง
30 18655 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ เข็มทอง
31 18612 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทองสุข
32 18615 เด็กหญิง บุริศา คงสุทธ์ิ
33 18733 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กล่อมนรา
34 18618 เด็กหญิง ปาริชาติ ระย้า
35 18621 เด็กหญิง วัชรพร มูลวรรณ์
36 18622 เด็กหญิง วิมลพร ไกรรัตน์
37 18737 เด็กหญิง ศศิวิมล คงสุข
38 18661 เด็กหญิง ศิริวรรณ ประจุพร
39 18623 เด็กหญิง สาวิตรี ราชแป้น
40 18663 เด็กหญิง สุภาภรณ์ วงศ์พนม
41 18665 เด็กหญิง โสรยา รักเหล็ก
42 18706 เด็กหญิง อรนลิน รอดเกล้ียง
43 18626 เด็กหญิง อักษราภัคร ทิตระกูล

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/6   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูชมพูนุท  บุญงำม และครูมลฤดี  พรหมพันธ์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18627 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เจริญรักษ์
2 18628 เด็กชาย ครรชิตพล ประทุมเพชร
3 18710 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ไตรพิทักษ์
4 18670 เด็กชาย ทินภัทร จารุจารีต
5 18232 เด็กชาย ธนากร เดิมโรย
6 18673 เด็กชาย ธนิสร ครุทธามาศ
7 18632 เด็กชาย ธฤษณัช ศรีเเสง
8 18675 เด็กชาย ธีรภัทร จ๋ิวสุวรรณ
9 18635 เด็กชาย ธีรยุทธ หีตชุม
10 18636 เด็กชาย ปุณญณัติ ปานนุ่นกูล
11 18594 เด็กชาย พงศษ์กร ชุมพงษ์
12 18638 เด็กชาย พชรพล หนูสุด
13 18595 เด็กชาย พุฑิตพงษ์ ไชยยาเสาร์
14 18597 เด็กชาย ภัคพล ชัยสะอาด
15 18715 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีเเสง
16 18644 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศิลาราช
17 18646 เด็กชาย ศุภณัฐ ทองพรหม
18 18685 เด็กชาย สรศักด์ิ แพ่ใหม่
19 18689 เด็กชาย อดิศักด์ิ ดิษฐาน
20 18648 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ช่วยทุกข์
21 18649 เด็กชาย อลงกรณ์ เช่ือมทองอยู่
22 18604 เด็กหญิง กัญญาภัท นิลสดใส
23 18725 เด็กหญิง กัลยรัตน์ สมุห์สุข
24 18694 เด็กหญิง จันทนิภา สุขเอ่ียม
25 18607 เด็กหญิง จิราภรณ์ คงเจริญ
26 18695 เด็กหญิง จุฑากาญจน์ ผิวนวล
27 18608 เด็กหญิง ชนัญฌิตา ชาวนา
28 18780 เด็กหญิง ณัฐมน ทองธัช
29 18698 เด็กหญิง ดลญา ณะนากูล
30 18656 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ คงช่วย
31 18613 เด็กหญิง นันท์นภัส ใสใจดี
32 18732 เด็กหญิง นาถนภา ศรีสว่างพัฒน์
33 18617 เด็กหญิง ปองกานต์ ไพถาวร
34 18701 เด็กหญิง เปรมกมล บัวอินทร์
35 18659 เด็กหญิง พิยดา ขวัญช่วย
36 18619 เด็กหญิง มัณฑนา ส าลี
37 18620 เด็กหญิง ลลิตภัทร ลูกมณี
38 18660 เด็กหญิง วิมุกดา นกขาว
39 18702 เด็กหญิง สิริรัตน์ เช้าวังเย็น
40 18703 เด็กหญิง สุวภัทร แซ่จ่ัง
41 18705 เด็กหญิง อภิชญา มากมณี

ครูท่ีปรึกษำ ครูศรีสุดำ  เพชรพงศ์ และครูสุพัตรำ  สุภำภรณ์  
ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/7   ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18629 เด็กชาย ณัฐกร ทองมณี 0.89 เกรดไม่ถึง 1.00 
2 18711 เด็กชาย ดุลยวัต แสงมณี
3 18591 เด็กชาย ธนกร ศรีสุข 0.77 เกรดไม่ถึง 1.00 
4 18671 เด็กชาย ธนะรัตน์ เทพราช 0.74 เกรดไม่ถึง 1.00 
5 18672 เด็กชาย ธนากร บัวจันทร์ 0.90 เกรดไม่ถึง 1.00 
6 18634 เด็กชาย ธีรเมธ พ่ึงกุล
7 19215 เด็กชาย นันท์นภัส พรหมจันทร์
8 18637 เด็กชาย พงษธร นาคแก้ว
9 18640 เด็กชาย ภูริชกานต์ ศิริวุฒิ 0.79 เกรดไม่ถึง 1.00 
10 18716 เด็กชาย ภูริณัฐ บุญทองขาว
11 18682 เด็กชาย รชานนท์ พิมบ ารุง
12 18598 เด็กชาย วรยศ คงสะอาด 0.86 เกรดไม่ถึง 1.00 
13 18718 เด็กชาย วศิน อนันทเพชร
14 18719 เด็กชาย วาทิตย์ สุวรรณพานิช
15 18599 เด็กชาย ศรัณยภัทร ทองบุญ 0.77 เกรดไม่ถึง 1.00 
16 18687 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ มุสิโก
17 18690 เด็กชาย อภิยุทธ คุ้มชาวนา
18 18726 เด็กหญิง กานต์พิชชา ศักดา
19 18727 เด็กหญิง กานต์สิริ จ่าสินธ์ุ 0.74 เกรดไม่ถึง 1.00 
20 18557 เด็กหญิง จณิสตา ชูนาค
21 18517 เด็กหญิง จรีรัตน์ คชเดช
22 18730 เด็กหญิง ชลนิภา กรทิพย์
23 18653 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เพชรจวงจันทร์
24 18731 เด็กหญิง นฤตยา นกขาว 0.81 เกรดไม่ถึง 1.00 
25 18614 เด็กหญิง นันทิชา ชิตเพชร
26 18699 เด็กหญิง เบญจมาศ ใสสะอาด 0.89 เกรดไม่ถึง 1.00 
27 18616 เด็กหญิง ปฐิมาวษา พรมจันทร์ 0.73 เกรดไม่ถึง 1.00 
28 18657 เด็กหญิง ปัทมภา เหมวิเศษ
29 18736 เด็กหญิง ภัทรธิดา วัฒนเสน
30 18662 เด็กหญิง ศุรุตา โสมภีร์ 0.87 เกรดไม่ถึง 1.00 
31 18704 เด็กหญิง อชิรญาณ์ เครือง้าว
32 18666 เด็กหญิง อินธิรา เนียมจีน
33 18015 นาย วรเมธ อินทรัตน์
34 18181 นางสาว อนุสรา จ้อยนุแสง
35 18268 นาย จีรภัทร์ คงสนอง
36 18193 นาย ธารินทร์ ตรรกวิทย์
37 18237 นาย พิสิษฐ์ รัตนภักดี

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/8   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูกัลยำณี  ทองมณี และครูสุนันทำ  เชยชม

ช่ือ      -       สกุล

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18667 เด็กชาย กฤษฎา หนูแดง 0.69 เกรดไม่ถึง 1.00 

2 18590 เด็กชาย จิรพัฒน์ ชูเสน 0.19 เกรดไม่ถึง 1.00 

3 18707 เด็กชาย ชนเมธ แหวนจีน 0.50 เกรดไม่ถึง 1.00 

4 18633 เด็กชาย ธัญญพัทธ์ สืบวงค์ 0.42 เกรดไม่ถึง 1.00 

5 18147 เด็กชาย ธีรเดช แสงข า 0.35 เกรดไม่ถึง 1.00 ปีท่ี 2

6 18712 เด็กชาย ธีรนันท์ จันทรสาร 0.31 เกรดไม่ถึง 1.00 

7 18674 เด็กชาย ธีรพงค์ จันทร์เรือง 0.36 เกรดไม่ถึง 1.00 

8 18713 เด็กชาย ธีรภัทร ช่วยยศ 0.38 เกรดไม่ถึง 1.00 

9 18279 เด็กชาย ปุณพงศ์ ศรีสุนทร 0.20 เกรดไม่ถึง 1.00 ปีท่ี 2

10 18197 เด็กชาย ภูริพัฒน์ รักษาพราหมณ์ 0.20 เกรดไม่ถึง 1.00 ปีท่ี 2

11 18642 เด็กชาย ภูวเดช บุญเชิด 0.66 เกรดไม่ถึง 1.00 

12 18239 เด็กชาย รวิศุทธ์ คงแก้ว 0.26 เกรดไม่ถึง 1.00 

13 18241 เด็กชาย วิรวัฒน์ สุขแดง 0.20 เกรดไม่ถึง 1.00 ปีท่ี 2

14 18720 เด็กชาย วีรพัฒน์ นารีเลิศ 0.65 เกรดไม่ถึง 1.00 

15 18645 เด็กชาย ศุภณัฐ ช่วยเพชร 0.31 เกรดไม่ถึง 1.00 

16 18684 เด็กชาย สมพร สุพรรณดิษฐ์ 0.17 เกรดไม่ถึง 1.00 

17 18686 เด็กชาย สิทธิพล สุรษา 0.55 เกรดไม่ถึง 1.00 

18 18647 เด็กชาย สุวิชาโน อ่อนหาดพอ 0.29 เกรดไม่ถึง 1.00 

19 18688 เด็กชาย อดิเทพ จุทอง 0.62 เกรดไม่ถึง 1.00 

20 18601 เด็กชาย อภิรักษ์ อินทเจ้า 0.27 เกรดไม่ถึง 1.00 

21 18691 เด็กชาย อภิวุฒิ ศิริวงศ์ 0.20 เกรดไม่ถึง 1.00 

22 18287 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ช่วยมาก 0.20 เกรดไม่ถึง 1.00 ปีท่ี 2

23 18602 เด็กชาย อรรถนนท์ แก้วประเสริฐ 0.21 เกรดไม่ถึง 1.00 

24 18724 เด็กชาย อัษฎาวุธ สยังกูล 0.57 เกรดไม่ถึง 1.00 

25 18693 เด็กหญิง กิตติยา เผือกสวัสด์ิ 0.57 เกรดไม่ถึง 1.00 

26 18728 เด็กหญิง จุฑามาศ รุ่งเต็ม 0.42 เกรดไม่ถึง 1.00 

27 18696 เด็กหญิง ชนัญชิดา ฮ้ันเฉียง 0.41 เกรดไม่ถึง 1.00 

28 19213 เด็กหญิง ชาลิสา สุขกล่ิน 0.66 เกรดไม่ถึง 1.00 

29 18654 เด็กหญิง ธนพร บ ารุง 0.67 เกรดไม่ถึง 1.00 

30 18257 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ เรือนไทย 0.20 เกรดไม่ถึง 1.00 ปีท่ี 2

31 18734 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เครือพัฒน์ 0.70 เกรดไม่ถึง 1.00 

32 18735 เด็กหญิง ปุญญิศา เต็มวิจิตร 0.45 เกรดไม่ถึง 1.00 

33 18658 เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร ศรีเมืองช้าง 0.66 เกรดไม่ถึง 1.00 

34 18625 เด็กหญิง สุนิสา ข าชุมพร 0.72 เกรดไม่ถึง 1.00 

35 18302 เด็กหญิง สุวพิชย์ ทิพย์บุญทอง 0.20 เกรดไม่ถึง 1.00 ปีท่ี 2

36 18664 เด็กหญิง สุวภัทร โยมหนด 0.64 เกรดไม่ถึง 1.00 

37 18739 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กอนทิพย์ 0.70 เกรดไม่ถึง 1.00 

                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/9   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูพงศกร  พรหมเรืองโชติ และครูพิชญำภำ  ภูค ำวงค์
ช่ือ      -       สกุล

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้


