
เลขท่ี เลขประจ ำตัวค ำน ำหน้ำ
1 17153 นาย กรกฎ พรหมอักษร
2 18740 นาย กันตพงศ์ หนูมณี
3 17155 นาย เกรียงเดช รักถ่ินเดิม
4 17123 นาย ชนาธิป สุขส าราญ
5 18741 นาย ธีระศักด์ิ มณีโชติ
6 17129 นาย พงศกร พรหมเเก้ว
7 17130 นาย พรศักด์ิ บุญทอง
8 17133 นาย วรพัทธ์ อินทร์หนองทะ
9 18742 นาย วริทธ์ิ แดงมา
10 17247 นาย วัชรพงศ์ ยศรุ่งเรือง
11 17135 นาย อภิวุฒิ ย้ิมฉอด
12 17252 นางสาว กัญกานต์ สวนอาษา
13 17136 นางสาว กานต์ธิดา คล่ีสถิตย์
14 17208 นางสาว เกตน์สิรี ช่วยแต้ม
15 17165 นางสาว เกตน์สิรี บุญรอด
16 17167 นางสาว เกศสินี ส่งศรี
17 17137 นางสาว ขนิษฐา สังข์ทอง
18 17138 นางสาว ขนิษฐา หนูเพ็ง
19 17209 นางสาว จรรยพร หารสุวรรณ
20 17294 นางสาว ชาลิษา สร้อยรักษ์
21 17211 นางสาว ชุติมา โตเเป้น
22 17175 นางสาว ณัฏฐ์ธญา พ่วงพันธ์
23 17141 นางสาว ธนัชพร เหล็กเนตร
24 17143 นางสาว ธิดารัตน์ นิลสังข์
25 17180 นางสาว ปณิตตรา เพชรสุทธ์ิ
26 17300 นางสาว ปนัสยา สุดจิตร์
27 17181 นางสาว พรธีรา แพเกิด
28 17343 นางสาว แพรวา ช้างร้าย
29 17147 นางสาว ภูริชญา กฤตานุพงศ์
30 17148 นางสาว ยุพาพร เหล่าพงศ์
31 17184 นางสาว รัตนาภรณ์ ประวาสุข
32 18743 นางสาว ลลิดา สวัสดี
33 17185 นางสาว ลลิตภัทร สังไย
34 17149 นางสาว วริยา ทองจีน
35 17150 นางสาว ศศินา ดิษฐราชา
36 17227 นางสาว สุธินี ทรายเเก้ว
37 17151 นางสาว สุภานัน ธรรมรักษา
38 17189 นางสาว สุภาวรรณ มีทองพูล
39 18744 นางสาว อรัญญา เวทยา
40 18745 นางสาว อัญชิษฐา หวานสนิท
41 17272 นางสาว อานิสา เพชรทอง
42 19212 นางสาว รัตนาวดี นามเวช
43 19218 นาย กฤตเมธ กลับเจริญ 0.51 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

44 19604 นาย ณัฐพนธ์ หมานริม

                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1   ปีกำรศึกษำ 2565
ครูท่ีปรึกษำ ครูชุดำ  คงพรศิริ และครูจันทร์ฤดี  น้อยรักษ์

ช่ือ      -       สกุล

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้



เลขท่ี เลขประจ ำตัวค ำน ำหน้ำ
1 17154 นาย กิตติศักด์ิ เกิดสวัสด์ิ 0.63 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

2 17122 นาย จตุรวิทย์ ช านาญเนตร
3 17357 นาย จิรเมธ ทองด าแก้ว
4 17124 นาย ชยพร เสวตวงษ์
5 18746 นาย ชูศักด์ิ เพชรย้อย 0.97 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

6 17125 นาย ณัฐพงศ์ นุ่นช่ืน
7 17198 นาย ธนกร เเสงทอง
8 17364 นาย นฤภัทร อ้ือภ่าว
9 17243 นาย พลอธิป เทพนวล
10 17131 นาย มณฑวรรษ เรืองมณียา
11 17132 นาย รพีภัทร บุญพา
12 17161 นาย เสกศักด์ิ ศรีไทย
13 17373 นาย อติภัทร เเสงทอง
14 17291 นาย อนุสร แก้วกิว
15 17206 นาย อริยะ ว่ันเส้ง
16 18346 นาย อัครพนธ์ แซ่ล้ิม
17 17163 นางสาว กนกภัณฑ์ วิมล
18 17257 นางสาว จิรพรรณ พัฒน์นุ่น
19 17171 นางสาว ชาลิสา ร่าหมาน
20 17139 นางสาว ณัชชา สุทธิพิบูลย์
21 17259 นางสาว ณัฐณิชา นกทวี
22 17214 นางสาว ณิชารีย์ ไกรรัตน์
23 17142 นางสาว ธัญญลักษณ์ คงเกิด
24 17177 นางสาว ธาราทิพย์ ปาลโมกข์
25 18747 นางสาว นวพร อ่อนพร้อม
26 17216 นางสาว ปณัตฏา พรเจริญ
27 17179 นางสาว ปณิดา บัวเมือง
28 17301 นางสาว ประภัสสร เวียงอินทร์
29 17217 นางสาว ปารีณา จีนกุ้ง
30 17218 นางสาว พชรวรรณ นครจินดา
31 17306 นางสาว ยศสรัณรัตน์ กวีพราหมณ์
32 17221 นางสาว วรกานต์ ค าสุนทร
33 17348 นางสาว วรัญญา นาภรณ์
34 18338 นางสาว ศิรภัสร สรรพากร
35 18749 นางสาว สร้อยทิพ พงศ์จันทร์เสถียร
36 17188 นางสาว สโรชา บุญอ าไพ
37 17223 นางสาว สลิลทิพย์ หีตเเก้ว
38 17225 นางสาว สุชัญญา ทิพย์ป่าเว
39 17351 นางสาว สุภาวดี สายสุด
40 18340 นางสาว สุรีรัตน์ เศียรประดับ
41 17152 นางสาว โสภิตา โพธ์ิเพชร
42 17231 นางสาว อัญชิษฐา บ ารุงเพชร
43 17192 นางสาว อินทิรา อุ่นอารมย์

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูวีระศักด์ิ  ปำนกลำง และมำริษำ  พรหมเพรำ
ช่ือ      -       สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวค ำน ำหน้ำ
1 18750 นาย กรีฑาพล ช่วยเเย้ม
2 17193 นาย กิตติกร สาระคง
3 17234 นาย ชยานนท์ อ่ินแก้ว
4 17401 นาย ณัฐพร ไพฤทธ์ิ
5 17197 นาย ณัฐิวุฒิ คงเเก้ว
6 17358 นาย ธนดล ธานีรัตน์
7 17360 นาย ธรรมรัตน์ สุขไสย
8 18751 นาย ธวัชชัย พรหมมาศ
9 17317 นาย ธีรพงษ์ บัวทอง
10 17240 นาย นันทพงษ์ กุณา
11 17242 นาย พลภัทร จิตจ านงค์
12 17321 นาย วรพจน์ สมหวัง
13 17410 นาย วรฤทธ์ิ ไชยมาตร
14 18752 นาย วริทธ์ิธร พิทักษ์ไทย
15 17288 นาย สิทธิเดช กาวิพราหมณ์
16 17253 นางสาว กัญญ์วรา มัชฉาเมฆ
17 17378 นางสาว ชลธิชา ห้ีมหีต
18 17335 นางสาว ชาลิษา แท่นสกุล
19 17174 นางสาว ฐิติยา โสมกล่ิน
20 17213 นางสาว ณัฐณิชา เกไทสง
21 17419 นางสาว ณัฐณิชา เพ็ญสังข์
22 17463 นางสาว ณิชกานต์ ใจห้าว
23 17337 นางสาว ธมนวรรณ หีตหม่ืน
24 17339 นางสาว ธีรนาฎ อินทร์เน่ือง
25 17423 นางสาว นันทนัช เรืองดุก 0.98 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00

26 17424 นางสาว นูรอัยน่ี หมันหลิน
27 18350 นางสาว ปฏิญญา หงษา
28 17384 นางสาว ปพิชญา คงสนอง
29 17264 นางสาว ปัญภัทร เเช่มเพชร
30 17265 นางสาว ปิยนันท์ ไทรสุวรรณ์
31 17303 นางสาว พิมพิศา ทิพย์ป่าเว
32 17307 นางสาว เยาวลักษณ์ นะประสม
33 17346 นางสาว ลลิดา ช่วยเกิด
34 17347 นางสาว วรรณนิษา เทพแก้ว
35 17308 นางสาว ศุภกานต์ อินทร์จันทร์
36 17187 นางสาว ศุภสุตา บุญศรี
37 17389 นางสาว สาธิตา สัตยาไชย
38 18754 นางสาว สาวิตรี ผอมคล่ี
39 17350 นางสาว สุชานันท์ สุขพร
40 17228 นางสาว สุรีรัตน์ หิรัญเรือง
41 18341 นางสาว โสรยา จันทร์ด า
42 17352 นางสาว อรสา พงศ์อ าไพ
43 17431 นางสาว อริยาภา น้อมเกตุ
44 16941 นาย จิโรจน์ หิรัญกาญจน์

ช่ือ      -       สกุล

หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้
                     ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/3   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูจุไรรัตน์  อุไรโรจน์ 



เลขท่ี เลขประจ ำตัวค ำน ำหน้ำ
1 17314 นาย กิตติศักด์ิ สองแก้ว
2 17235 นาย ณัฐวัตร บัวเเก้ว
3 17236 นาย ธนวัฒน์ จันทร์เกล้ียง
4 17201 นาย ธนินท์ธร นาคทองคง
5 17126 นาย ธมกร ทองเลม็ด
6 17127 นาย นภัสรพี เศษวร
7 17363 นาย นราวิชญ์ มีใหญ่
8 17408 นาย พิทักษ์พงศ์ ธรรมรักษา
9 17249 นาย วีระพงษ์ ข าเก้ือ
10 17324 นาย ศุภกิจ สุขเสริม
11 17900 นาย สยามรัฐ อรุณโชติ
12 17254 นางสาว กันตพร จ าเนียร
13 18755 นางสาว กัลย์สุดา บุญรักษา
14 17164 นางสาว กุลธิดา จรรยา
15 17166 นางสาว เกศสินี คชเดช
16 17255 นางสาว เกศินี จันโสฬส
17 17169 นางสาว จินห์นิภา จันทร์สว่าง
18 18757 นางสาว เณศรา แบนเพชร
19 17215 นางสาว ธนภรณ์ ธราพร
20 17176 นางสาว ธัญลักษณ์ ช่วยอยู่
21 17261 นางสาว นภาพร กระแสโสม
22 17262 นางสาว นิรชา บุญเก้ือ
23 18342 นางสาว บงกชมาศ สีอ่อน
24 17902 นางสาว เปรมวดี บุญชู
25 17302 นางสาว พรนภัส นุ่นนาแซง
26 17219 นางสาว พัชชรี บุญรักษา
27 17911 นางสาว พิมพา ชาติชาย
28 17304 นางสาว พิยดา เจริญอักษร
29 17183 นางสาว เพ็ญนภา กองสิน
30 17919 นางสาว ลัดดา สุพร
31 17222 นางสาว วาสนา ทองดี
32 17186 นางสาว วิสสุตา นุ้ยนวล
33 17468 นางสาว ศรันยา คงเจือ
34 17309 นางสาว สษิดาว หนูทอง
35 17224 นางสาว สุกัญญา มีทองพูล
36 17270 นางสาว สุภัสสร ศรีสมพร
37 17312 นางสาว สุวิมล ศิริวัฒนะสกุล
38 17229 นางสาว อทิตา ชุมพล
39 16727 นางสาว อภิชญา ทองสุข
40 18759 นางสาว อรณัส อ่ิมประพันธ์ตรี

ครูท่ีปรึกษำ  ครูอำริยำ  เจ๊ะยะหลี และครูเสำวลักษณ์  นำคสงค์
ช่ือ      -       สกุล

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/4   ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัวค ำน ำหน้ำ
1 17354 นาย กิตติพงค์ ทองใสพร
2 17394 นาย กิตติภณ แก้วค า
3 18761 นาย ทรนง พิชิตวนคาม 0.54 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
4 18762 นาย ทวีศักด์ิ เมืองชู
5 17028 นาย ธนธรณ์ มณีมาส 0.32 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
6 17359 นาย ธนภัทร ข าเกิด
7 17280 นาย ธีรพล พรมมาต 0.21 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
8 16994 นาย พลวัต ฮ้อบุตร
9 17409 นาย พีระพล ด าแดง
10 18763 นาย ภูริณัฐ หวังดี
11 17368 นาย รัชชานนท์ สุทธิพิบูลย์ 0.19 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
12 17248 นาย วิทวัส ใยดวง
13 17323 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ รัตนี
14 17416 นาย สราวุฒน์ ยังสกุล 0.99 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
15 17134 นาย สันติ หนูขวัญ
16 17289 นาย สิรวิชญ์ พาหะมาก 0.97 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
17 18764 นาย สุธี ขาวเมือง 0.72 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
18 17329 นาย อนุวัฒน์ ทองพรหมดี
19 17917 นาย อลงกรณ์ โสภา 0.10 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
20 17207 นางสาว กัณฑิมา พัฒนกุล
21 17375 นางสาว กันตยา ด าคล้าย
22 17334 นางสาว จุลีรัตน์ พูนพนัง
23 17293 นางสาว เจนธีรา เเก่นจันทร์
24 17377 นางสาว ชนิษฐา นิลเวช
25 18766 นางสาว ชาลิสา คงเหมือน
26 17297 นางสาว ณัฐฑริกา สมเกษร
27 17336 นางสาว ณัฐนรี คงเมือง
28 17298 นางสาว ณัฐ์สุดา รงทอง
29 18767 นางสาว ทัศนียา โสภาพงศ์
30 18768 นางสาว ธิดารัตน์ คูณมี 0.50 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
31 17383 นางสาว ปกิตตา พันธ์ุภูรักษ์
32 18769 นางสาว ปรียดา ไภนิคม
33 18770 นางสาว ปียดา แก้วสีดา 0.87 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
34 17425 นางสาว ไปรรีญา นุชรินทร์
35 17466 นางสาว ฟาริดา สองเเก้ว
36 17344 นางสาว ภัทราภรณ์ ทักจาง
37 18771 นางสาว มาริษา นวลสันต์ 0.81 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00
38 17345 นางสาว รัตนาวดี ขุนรักษ์
39 18772 นางสาว สิรินาถ บ าเพ็ญ
40 17271 นางสาว สุภานันท์ เสือถม
41 17190 นางสาว อทิยา ใสสะอาด
42 17391 นางสาว อภิชญา จันทร์เเสง
43 17430 นางสาว อรัญญา นาคทุ่งเตา
44 17232 นางสาว อาทิตยา ช่วยทุกข์
45 17392 นางสาว อิสรีย์ ศรีสว่างพัฒน์
46 16952 นาย รัฐพงษ์ เสง่ียมงาม *** 0.29 เกรดเฉล่ียไม่ถึง 1.00 ปีท่ี 2

47 18330 นาย ศุภกฤต เจริญย่ิง
หมำยเหตุ          นักเรียนท่ีเกรดไม่ถึง 1.00 ต้องด ำเนินกำรแก้ให้ได้ 1.00 ถึงจะเรียนห้องน้ีได้ ถ้ำนักเรียนแก้ไม่ผ่ำน 1.00 นักเรียนต้องซ้ ำช้ันเดิมปีท่ีแล้ว

โรงเรียนไชยำวิทยำ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5   ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษำ ครูอำรยำ  เลิศวรำภรณ์พงศ์  และครูนรสิงห์  พรหมวงศ์
ช่ือ      -       สกุล


