
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 17963 นาย ชยุตพงศ์ วรรณวิริยะ
2 18143 นาย ตรัยคุณ สุขศิริ
3 17927 นาย ธนกร คงหน่วย
4 17966 นาย ธนเทพ โชครักษ์
5 17929 นาย ธีระภัทร์ ทิพย์สว่าง
6 17970 นาย นครินทร์ แก้วเหล็ก
7 17971 นาย นราธิป ยืนย่ัง
8 19556 นาย นวพล พยัคฆา
9 19557 นาย ปัญจพล แซ่เห้ง
10 17933 นาย ปุณณัตถ์ เหล่าดี
11 17935 นาย พัทธพล เพชรนิล
12 18196 นาย พุฒิพงศ์ ศุภนิมิตตนนท์
13 17979 นาย เมธัส อินทปัญญ์
14 17936 นาย สุทธิศักด์ิ ตันรักษา 
15 18109 นาย อธิภัทร เสมียนเพชร
16 17985 นางสาว จิณณพัด พัฒวี
17 18207 นางสาว จิรชยา กล่ินจ๋ิว
18 17986 นางสาว ชนกนันท์ ร่าหมาน
19 17987 นางสาว ชมภูนิกข์ ไชยมาตย์
20 17988 นางสาว ชาลิดา รินกินา
21 17989 นางสาว ฐิตาภา เป้าอินทร์
22 17990 นางสาว ฐิติวรรณ ศิลปี
23 19558 นางสาว ณัฐณิชา บ ารุง
24 17993 นางสาว ทิฐินันท์ เล็กวารี
25 18081 นางสาว ปนัดดา ศรีสวัสด์ิ
26 18082 นางสาว ปลิตา บัวเสน
27 18123 นางสาว ปารณีย์ ฟองมณี
28 18126 นางสาว พิมพิศา ชัยลินลา
29 17951 นางสาว พิริยกร วรรณทอง
30 19559 นางสาว มัสริน นัยสุนทร
31 18353 นางสาว ยวิษฐา ละอาด
32 19560 นางสาว วรินทรา หมวดทอง
33 18131 นางสาว วริศรา จ๋ิวสุวรรณ
34 17957 นางสาว สิริมา ศรีทองคง
35 18088 นางสาว สุนันธินี มีแสง
36 18089 นางสาว สุนิษา ฤทธิวงศ์
37 18002 นางสาว สุนิสา ศรีแสง
38 18003 นางสาว อภิญญา ซ้ายจันทึก
39 18090 นางสาว อภิษฎา แก้วเหล็ก
40 17959 นางสาว อวิกา เนตรนิติสกุล
41 18004 นางสาว อารยา กรรณรงค์
42 18094 นางสาว อุบลวรรณ น้อยแก่นชู

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูพเยำว์  สูนกำมรัตน์ และครูฮำศวัน  หะยีมะ

ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 19561 นาย กันตินันท์ เอียดบัว
2 18052 นาย จักรพรรด์ิ มากคง
3 18271 นาย ฐิติวุฒิ เรืองศรี
4 19562 นาย ทรงพล เกิดกลาง
5 18060 นาย บดิศร ศรเกษตริน
6 18199 นาย วิริทธ์ิพล รัตนผล
7 18111 นางสาว กชกร ไชยสิทธ์ิ
8 18024 นางสาว กนกวรรณ ฤกษ์มีชัย
9 18206 นางสาว กมลรัตน์ ล่องพรหม
10 18025 นางสาว กมลวรรณ เมืองนิเวศน์
11 17984 นางสาว กัญญ์วรา สาทจันทร์
12 17939 นางสาว คณภร นาคน้อย
13 19563 นางสาว ชนกานต์ นาคใหญ่
14 19564 นางสาว ญารินดา พราหมเอม
15 18074 นางสาว ณัฐชา สิทธิสุราษฎร์
16 18029 นางสาว ณัฐณิชา พลไทย
17 18166 นางสาว ณัฐธิดา ปานขาว
18 18117 นางสาว ณัฐพร สุขศิริ
19 18119 นางสาว ณัฐริกา หมัดมณี
20 19565 นางสาว ณัฐวลัย ทองศรี
21 18032 นางสาว ธัญญรัตน์ สีแสง
22 18171 นางสาว นันธิดา ย่ิงยง
23 19566 นางสาว นิธินาฏ บุญชู
24 17997 นางสาว นุสรา ร่าหมาน
25 18079 นางสาว บัณฑิตา คงเจือ
26 17948 นางสาว พิชญดา แก้วค า
27 18040 นางสาว พิชญา ศรีสว่างพัฒน์
28 18125 นางสาว พิมพ์วิมล อินทะปาน
29 18041 นางสาว เพ็ญพิธชา ฤทธิคง
30 18229 นางสาว ภัทรวดี ทองบ ารุง
31 18083 นางสาว ภัทรีญา เกิดสมบัติ
32 19210 นางสาว มณีรัตน์ เสนาปรึก
33 18042 นางสาว ยวิษฐา คงมา
34 18357 นางสาว รัชดาพร รักษา
35 18043 นางสาว รุ่งทิพย์ คงราช
36 18222 นางสาว วิจาริณี จันทร์กรูด
37 19567 นางสาว ศศิกานต์ ชูแก้ว
38 18225 นางสาว สิราวรรณ ทองงามข า
39 19568 นางสาว สิริมา ไกรราญ
40 19569 นางสาว สุทธิดา สร้อยย้ิม
41 19570 นางสาว อภิชญา ส่งปล้ืม
42 18139 นางสาว อิสรียา ศรแก้ว

ช่ือ      -       สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูอมรพรรณ  เกิดสวัสด์ิ และครูกุศลิน  บุญงอก

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18050 นาย กฤติพงศ์ วงศ์แสงข า
2 18365 นาย ชัยวุฒิ มีเดชา
3 18053 นาย ธราธร ทองเเก้ว
4 18148 นาย นราชัย เสือนิล
5 19571 นาย นันทชัย ไชยสิทธ์ิ
6 18149 นาย บุญฤทธ์ิ เผ่าจินดา
7 18062 นาย ปรเมศวร์ ชุมหมิน
8 19214 นาย เมธัส เเป้นมีเพชร
9 18066 นาย ยศภัทร เวชสุวรรณ
10 18105 นาย วรวิทย์ สังข์ทอง
11 18067 นาย วิศรุต ชัยเดช
12 18203 นาย อดิเทพ ศรีนาค
13 18158 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีรักษา
14 18026 นางสาว กวินทรา โพธ์ิทอง
15 19572 นางสาว กานต์ธิดา สังข์สิงห์
16 18209 นางสาว จุฑามาศ จันทร์เเสง
17 19573 นางสาว ชนัญชิดา สอนอาสา
18 18162 นางสาว ชนาภา ญาสิทธ์ิ
19 18253 นางสาว ญานิศา นาคประเสริฐ
20 18293 นางสาว ฑิตยา ทิมปะนา
21 18165 นางสาว ณัฐชุตา ไทยปาน
22 19574 นางสาว ทรรศนันทน์ วงษ์ชนะ
23 18121 นางสาว ธันยา จันศ์โสฬส
24 18122 นางสาว นิชาดา คันธราช
25 18038 นางสาว นิษารัตน์ คชไพร
26 19575 นางสาว เนตรนภา ประจงแก้ว
27 18260 นางสาว ปกิตตา กาญจนหิรัญ
28 18215 นางสาว ปภาวดี เพล้าวัจน์
29 18172 นางสาว ประภาสิริ เทพเซ่งหลี
30 18174 นางสาว พรกนก แย้มแก้ว
31 19576 นางสาว พัทธ์ธีรา ปานขาว
32 18177 นางสาว วรรณชนก มีค า
33 19577 นางสาว วิภาศิณี ส่งศรี
34 18132 นางสาว วิสสุตา สองมณี
35 18087 นางสาว ศศิภักด์ิ มณีกาญจน์
36 18179 นางสาว ศศิวิมล ชัยเดช
37 18180 นางสาว สตรีรัตน์ เครือพัฒน์
38 19578 นางสาว สิรินทรา ศรีไวเพชร
39 18001 นางสาว สุชาวดี วงค์พนม
40 18137 นางสาว อทิตยา เพชรนวล
41 18226 นางสาว อมราภรณ์ บัวเพชร
42 18264 นางสาว อรกัญญา มณีฉาย

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูวชิรญำณ์  เพ็งมรดก  และครูทิพำรมย์  คงเพ็ชร์
ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 17924 นาย กฤษฎา ปานเมือง
2 19579 นาย กิตติพัทธ์ บุญน า
3 19580 นาย ธนกฤต สังด้วง
4 17972 นาย ปรัตถกร รัตนพันธ์
5 18101 นาย ปุณณสิน ชะนางกลาง
6 17976 นาย พงษกร ก้ีข้อ
7 18064 นาย พรนภัส เครือพัฒน์
8 17977 นาย ภูริวัฒน์ แจ่มเหมือน
9 18154 นาย วิศณุ เหมาะประมาณ
10 18019 นาย สิทธิพร บ ารุง
11 19581 นาย อนุศิษฏ์ คลัายอุดม
12 18070 นาย อลงกต โสภา
13 18205 นางสาว กนิษฐรินทร์ นังเกิด
14 18072 นางสาว กุลปรียา คุ้มรักษ์
15 18208 นางสาว จิรภัทร์ ทองสงค์
16 18115 นางสาว ญาณิศกานต์ ทองปิด
17 19582 นางสาว ณัฐณิชา ลาภเจริญ
18 18030 นางสาว ณัฐพร บัวเสน
19 19583 นางสาว ธัญวรัตม์ เพชรสุด
20 18170 นางสาว ธิติกานต์ พรหมรุ่ง
21 17996 นางสาว นภสร แสงวงษา
22 18036 นางสาว นันท์นภัส ทิพย์ป่าเว
23 18037 นางสาว นันทนา เสน่ห์
24 18077 นางสาว นิษากร คชไพร
25 18078 นางสาว บัณฑิตา เเบนเพชร
26 19584 นางสาว พิมพ์นิภา เศรษฐกาญจน์
28 19585 นางสาว พิไลวรรณ หนูเมือง
27 18127 นางสาว พิไลวรรณ ประสงค์
29 18128 นางสาว ภณิตา พินกรด
30 18084 นางสาว ภาพิมล ลอยใหม่
31 19586 นางสาว มณฑิตา จบสมัย
32 17590 นางสาว รัตนฤดี เขียวแก้ว
33 18176 นางสาว ฤทัยชนก ปาลตานนท์
34 19587 นางสาว วณิดา บุตตะโยธี
35 18261 นางสาว วรกาญจน์ ภริตานนท์
36 19588 นางสาว วรินยุพา หมวดทอง
37 17956 นางสาว ศิราณี ลอยใหม่
38 19590 นางสาว ศุภาวีร์ นาคบ่อคา
39 18135 นางสาว สิริธร ศรีร่ืน
40 19591 นางสาว สิริวรรณ บ าเพ็ญ
41 18182 นางสาว อภิษฎา แก้วสุข

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูนิธิวดี  สมพงษ์  และครูพวงทิพย์  ชูเสน่ห์

ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 18140 นาย กิตติมศักด์ิ อุปนันท์
2 18006 นาย ขจรเกียรติ นาครอด
3 18227 นาย ชญานนท์ คงแก้ว
4 18142 นาย ชาคริต หมานริม
5 18192 นาย ธนโชติ สังข์สงฆ์
6 18100 นาย ธนพนธ์ คล้ายอุดม
7 17968 นาย ธนวรรธ พูลสิน
8 17969 นาย ธรณินทร์ แอบมณี
9 18011 นาย นัทธพงศ์ พรหมทัน
10 18234 นาย ปรเมธ ยาสิทธ์ิ
11 18277 นาย ประกิจ สุขพร
12 18153 นาย ย่ิงศักด์ิ หล่าเหร่า
13 18284 นาย วรากร เหล่าจก
14 18243 นาย ศุภณัฐ หีบเเก้ว
15 18022 นางสาว กนกกาญจน์ ยอดสิงห์
16 19592 นางสาว กรพันธ์ุ มาตุเวช
17 18247 นางสาว กัลยรัตน์ จันทร์ทอง
18 18249 นางสาว ขนิษฐา ทับเทือก
19 19593 นางสาว จริญา ผุดบ่อน้อย
20 18292 นางสาว ฐิตาภรณ์ มากขาว
21 17991 นางสาว ฑิตยา เผือกสวัสด์ิ
22 19594 นางสาว ณัฐชา แก้วลิบ
23 18211 นางสาว ณัฐนรี ล้ิมบ ารุง
24 19595 นางสาว ตรีชฎา โพธ์ิค า
25 17944 นางสาว ธนภรณ์ แย้มมณี
26 18213 นางสาว นพัสรา ช่วยมาก
27 18295 นางสาว นลินทิพย์ เทพนวล
28 18173 นางสาว ปาณิสา นาคแก้ว
29 17999 นางสาว พิชญา อักษรสม
30 18220 นางสาว ลลิตภัทร อับดลร่าหีม
31 18223 นางสาว ศศิกานต์ แก้วศรี
32 18134 นางสาว ศิริญา ใสสะอาด
33 18138 นางสาว อนัญญา รงทอง
34 18184 นางสาว อรุชิดา ขุนกล่ า

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูสุนันท์  ศรียำภัย และครูสุวิชช์  มุนเนียม 

ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี


