
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 17529 นาย ณ ฐกร  เทพบุตร 
2 19170 นาย ธีรภัทร ปรังเจะ 0.33 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

3 17533 นาย นันทิพัฒน์ เพชรฤทธ์ิ
4 17561 นาย ประกาศิต ฤทธิอักษร
5 17644 นาย พงศ์ปณต คงหน่วย
6 17563 นาย พงศภัค ทิพย์โอสถ
7 18355 นาย ภูริเดช จันทร์เกล้ียง
8 17651 นาย รหัสเทพ น้้าขาว
9 17688 นาย ลาเต็ฟ หมันง๊ะ
10 17567 นาย ศุภณัฐ คงเจือ
11 17569 นาย สุเมธศิลป์ นุ้ยสวี
12 17535 นางสาว กนกวรรณ หัดน้อย
13 19171 นางสาว กรรณิกา สุวรรโณ
14 17608 นางสาว กัญญณัฐ กาญจน์
15 17536 นางสาว กาญจนวิจิตร ฉ ้าฉ้ิม
16 17696 นางสาว เกตน์นิภา เสถียรคุณ
17 17611 นางสาว จิ รัชญา  โสมติด
18 17538 นางสาว จุฑารัตน์ ท้าดี
19 17657 นางสาว ชนิตา มากคง
20 17573 นางสาว ชมพูนุช สุมน
21 17616 นางสาว ณัฐนรี นิตย์ปลอด
22 17617 นางสาว ณิชารีย์ ศรีสังข์
23 17576 นางสาว ธนพร สมเกษร
24 17545 นางสาว นภสร เรืองเวช
25 19172 นางสาว นัชชา เพชรสุวรรณ
26 17546 นางสาว บ้าเพ็ญพร พรหมรุ่ง
27 17547 นางสาว ปณิตา รอดทอง
28 17707 นางสาว ป่ินทิวา โสตรย้ิม
29 17548 นางสาว ปิยรัตน์ หอมแช่ม
30 17581 นางสาว ปุณยาพร ยังสกุล
31 17625 นางสาว พัชราพร คะชา
32 17584 นางสาว พิจิตรา วิชาชาญ
33 19173 นางสาว พิรดา เมืองผุด
34 17550 นางสาว ภควดี คงสนอง
35 17587 นางสาว ภัทรวดี เช้ือบ่อคา
36 17588 นางสาว มลณิชา บ่อคา
37 17552 นางสาว วิกาวี ไชยฤทธ์ิ
38 17593 นางสาว ศุภิสรา ก้อนดอน
39 17632 นางสาว สาธิตา ไกรสินธ์ุ
40 19174 นางสาว สุพรรษา ทองจีน
41 19175 นางสาว สุมาลี โชติรัติกาล
42 17633 นางสาว อติกานต์ อินทวิเศษ
43 17555 นางสาว อันญดา ทะเดช
44 19176 นางสาว อารดา ทองดี

                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูเมธณี  อินทชำติ และครูศุภศิลป์  ไตรเมศวร์

ช่ือ      -       สกุล

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 17756 นาย กฤติพงศ์ แสงแก้ว
2 17530 นาย ณัฐภัทร แย้มแก้ว
3 17678 นาย ธนโชติ เชาวดี 0.96 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

4 17768 นาย ธีรภัทร ช่วยวิเศษ
5 17806 นาย นัฐพัฒน์ รัตนพันธ์
6 17681 นาย เนติกร เพชรพงศ์
7 17562 นาย ปุญกันต์ จันทร์ปน 0.63 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

8 17564 นาย พลเอก พูลทรัพย์
9 17603 นาย พุฒิพงศ์ เครือพัฒน์
10 17649 นาย ภัทราวุธ วิมล
11 19177 นาย รณชัย ไมอินทร์ 0.80 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

12 19178 นาย วรรณชัย เวชพิทักษ์
13 17652 นาย วศิน เพชรประพันธ์
14 17566 นาย วัชรพงศ์ ภักดีเพชร
15 17604 นาย วิริทธ์ิพล สุขเมือง
16 17605 นาย ศิววงค์ เอี ยมจันทร์
17 17534 นาย ศุภกร ตันรักษา
18 17606 นาย สุรศักด์ิ เพชรอนันต์
19 17610 นางสาว เกศสุวรรณ อรัญไสว
20 17697 นางสาว เกศินี กรทิพย์
21 17614 นางสาว ชลธร จันทร์แสง
22 17615 นางสาว ชาลิสา ทองพรหม
23 17574 นางสาว ฐาปนี เขียวปลอด
24 17543 นางสาว ณิชนันทน์ คงเเก้ว
25 17619 นางสาว ธารารัตน์ ไพเราะ
26 17662 นางสาว นพรัตน์ ช่วยอยู่
27 17580 นางสาว ปารจรีย์ โพธ์ิศรี
28 17582 นางสาว เปรมกมล  สังสิงห์
29 17709 นางสาว พัฒน์นรี นาคประเสริฐ
30 17586 นางสาว พิทยาภรณ์ เรืองดุก
31 19179 นางสาว ภัทราวดี ชูศรี
32 17551 นางสาว ภาณุมาศ ตรีสุข
33 17627 นางสาว มุทิตา ไสยสุคนธ์
34 17629 นางสาว ลักษณา ศรีสินธ์
35 17671 นางสาว วรัญญา ทองบุญ
36 17592 นางสาว วิศรุตา ส่งแสง
37 19180 นางสาว ศิริธร เมืองดี
38 17748 นางสาว ศิโรรัตน์ กัณหา
39 17713 นางสาว สุชานันท์ อินทร์เนื อง
40 17594 นางสาว สุวภัทร นพรัตน์
41 17595 นางสาว อมรพรรณ เผือกเกล้ียง
42 19603 นางสาว ฐิตินันท์ ดวงมณี

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูศิริรัตน์  บัวชู
ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 17757 นาย กฤติพงศ์ เชาวดี 0.75 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

2 17717 นาย กวินภพ แสงประจง
3 17597 นาย เฉลิมพงศ์ ศรีสุวรรณ
4 17762 นาย ณัฐสิทธ์ิ ชูช่วย
5 19181 นาย ทยากร อุ่นเจริญ 0.76 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

6 17842 นาย ธีระพัฒน์ มีคลัง 0.10 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

7 17846 นาย ปัณณธร ศรียาภัย
8 17847 นาย ปิยวัฒน์ แสงมณี
9 17849 นาย พงศธร กรทิพย์ 0.40 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

10 17683 นาย พลพล พรมสอน 0.47 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

11 17771 นาย พิพัฒน์พล ฟักทอง
12 17728 นาย ภูรินทร์ พรหมคีรี
13 17689 นาย วีรกร คุ้มเฉงอะ
14 17730 นาย วุฒิพงษ์ ราชพิบูลย์ 0.64 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

15 17810 นาย ศักรินทร์ อินทร์ทอง
16 17691 นาย เสฎฐวุฒิ ศรีแสง
17 19182 นาย อนุวัตน์ เชื อมทองอยู่
18 18370 นาย อิทธิกร ชูแก้ว
19 17656 นางสาว กัญญ์วรา ไสยวงศ์
20 17779 นางสาว กุลจิรา พรหมเลิศ
21 17695 นางสาว กุลธิดา ปานกุล
22 17699 นางสาว จันทกานต์ ทองโสมาส
23 17733 นางสาว จันทร์จิรา ใจกล ้า
24 17612 นางสาว จุฑามาศ ล้ายาว
25 17735 นางสาว ชนิกานต์ จ้อยจ้าปา
26 17658 นางสาว ชาริณี แก้วยวน
27 17786 นางสาว ธิดาสวรรค์ ชัยหล้า
28 17738 นางสาว นฤมล จันทร์ทอง
29 17739 นางสาว นัชชา พันธ์ตะเภา
30 17787 นางสาว นัชชา วัธชนะ
31 17876 นางสาว นันท์สินี สุขพร
32 17740 นางสาว นิรชา ราโชกาญจน์
33 17706 นางสาว ปวริศา แท่นนิล
34 17665 นางสาว พจมาน สุวรรณชื น
35 17788 นางสาว พิมพ์ลภัส ลอยใหม่
36 17745 นางสาว ยุพาวดี วรรณพัฒน์ 0.00 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

37 17746 นางสาว วศิลักษณ์ สังข์เทวฤทธ์ิ
38 17631 นางสาว ศรวณีย์ มณีรัตน์
39 17747 นางสาว ศรุตา รัตน์ทอง
40 17750 นางสาว สุดาภัทร์ วัฒนะชัย
41 17752 นางสาว สุภาวดี เจริญรักษ์
42 17754 นางสาว หทัยกร ทีอุทิศ

ช่ือ      -       สกุล

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/3   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูศศิธร  ทวิชสังข์ และครูจำรุวรรณ  ฮ่ันเฉียง



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 17723 นาย นันทิพัฒน์ วรรณบุรี
2 17848 นาย ปุญญพัฒน์ ช่อผูก
3 17647 นาย พีรวิชญ์ เลขาพันธ์
4 17726 นาย ภานุเดช ขุนแก้ว
5 17727 นาย ภูริทัต สุวรรณ์
6 19183 นาย เล็ก -
7 19184 นาย ศุทธวัฒน์ ภักดีมาก
8 19185 นาย สรศักด์ิ สารเทพ
9 17458 นาย อภิเดช ชูเอียด 0.52 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

10 19187 นางสาว กมลกานต์ แก้วหมุด
11 17571 นางสาว กรรณิกา เเย้มเเก้ว
12 17572 นางสาว กัญญารัตน์ ไชยามาตย์
13 17537 นางสาว จิรัชญา กองศรี
14 17539 นางสาว ฐานิตา สาระคง
15 19188 นางสาว ณัฎฐิณี ชัยวิรัชติกุล
16 19189 นางสาว ณัฐณิชา แก้วสุพรรณ
17 17575 นางสาว ณิชารีย์ แก้วรักษา
18 17783 นางสาว ดารินทร์ ชูชอบ
19 17660 นางสาว ธณัญชา แก้วอนันต์
20 17785 นางสาว ธัญวรัตม์ เพชรคลังสวน
21 17578 นางสาว ธิติมา ถิ นขนอน
22 17868 นางสาว นภสร จันทร์เกล้ียง
23 17579 นางสาว นราทิพย์ มณีรัตน์
24 17621 นางสาว นัชชา พรหมสุวรรณ
25 17663 นางสาว นันท์นภัส ลูกมณี
26 17622 นางสาว บัณฑิตา ศรียาภัย
27 19190 นางสาว ปณัฏฎา พุ่มกล่อม
28 17623 นางสาว ปณัฐดา ชอบผล
29 17742 นางสาว เปรมปฐมชนก บุญชู
30 19192 นางสาว พรทิพา สีบุญราษฎร์ 0.94 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

31 17626 นางสาว พัณธิดา ยังสกุล
32 17667 นางสาว พิมพ์ลภัส ดีมีศรี
33 19193 นางสาว ยุวดี บัวทอง
34 17589 นางสาว รอบีอะ ดาอุเส็น
35 17628 นางสาว รังสิมา ทองจันทร์
36 17710 นางสาว รัชนีกร นิลเอี ยม
37 17672 นางสาว วรัญญา กันตาพันธ์
38 17591 นางสาว วริศรา เรืองเดช
39 19194 นางสาว วิภาวดี ศรีเเสง
40 17711 นางสาว ศรวณีย์ ผังจิโน
41 19196 นางสาว สุธัญญา สังขพร
42 17833 นางสาว สุภัสสร คงพัฒน์
43 17675 นางสาว อมรรัตน์ หมีทองหลาง
44 17635 นางสาว อิสราภรณ์ พงษ์ประเทศ

ครูท่ีปรึกษำ ครูพรรณนภำ  ชูจันทร์
ช่ือ      -       สกุล

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/4   ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 17716 นาย กฤษฎา บุญคล่อง 0.64 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

2 19197 นาย กิตติรัช กิจประชุม 0.58 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

3 17638 นาย จิรเมธ จันทร์น้้าด้า 0.73 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

4 17676 นาย ชาญวิทย์ เรืองพันธ์
5 17761 นาย ชานุวัฒน์ เข็มขาว
6 19198 นาย ณัฐวุฒิ เพิ มพูล 0.65 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

7 19199 นาย ดุษฎี ทะเดช
8 19200 นาย ติณณภพ จันทร์น้้าด้า 0.46 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

9 17720 นาย ธนภูมิ มีเดชา
10 17721 นาย ธนวัฒน์ ธรรมรักษา 0.11 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

11 17640 นาย ธนาธิป เสือมาก
12 17767 นาย ธนิก สุวรรณวงศ์
13 18362 นาย ธิรเดช ดิษฐาน
14 17769 นาย ธีริทธ์ิ ทองมีบัว
15 17532 นาย นชาย ลาดบูลย์
16 17722 นาย นริศ ด้าดี
17 17852 นาย ภัชรพล ไพเมือง
18 19201 นาย ภูมิภัทร ประสิทธ์ิ 0.55 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

19 17855 นาย ภูวิศ ใจดี 0.59 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

20 17687 นาย รัชพล เกิดสมบัติ
21 17773 นาย วรากร ยกซ้ือ 0.39 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

22 17731 นาย ศิริพงศ์ เหล่าพงศ์
23 17654 นาย สิทธิศักด์ิ สาครสุคนธ์
24 17692 นาย อนันตชัย เกิดขาว
25 19202 นาย อนุพนธ์ ชุมพินิจ 0.20 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

26 19203 นาย อภิชาติ บัวรอด 0.54 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

27 17778 นาย อภิเดช รุ่งแดง 0.84 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

28 17659 นางสาว ดวงกมล เถาแปง
29 17260 นางสาว ทิพย์วดี อินทรสุทธ์ิ
30 19204 นางสาว นฤมล แก้วล้วนสม
31 17620 นางสาว นฤมล แสนทวีสุข
32 17701 นางสาว นันท์นภัส แก้วปาน
33 17920 นางสาว นันท์นภัส สังขปาน
34 17702 นางสาว บัณฑิตา ศรีทับ
35 17704 นางสาว ปรียาภรณ์ จันทร์ทอง
36 19205 นางสาว พิชญ์สินี สาระคง 0.87 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

37 17668 นางสาว ภัศรา ศรีสุวรรณ
38 17828 นางสาว วริศรา ผลิวรรณ
39 17831 นางสาว ศิริภัทศรณ์ ใจรังษี
40 19206 นางสาว สโรชา คงปาล
41 17790 นางสาว สุจิตรา แสงฤกษ์
42 17714 นางสาว สุนิษา เช้ือรบ
43 17674 นางสาว อฐิตา ทองสีทอง
44 17793 นางสาว อมิตา มีพร้ิง
45 17715 นางสาว อริสา สุมนต์

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้ ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/5   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูศิริมำ  แสงสุวรรณ์ และครูบุษยำพร  เครือพัฒน์
ช่ือ      -       สกุล


