
เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11450 ด.ช. ณฐ สุวรรณรัตน์
2 11451 ด.ช. เดชาวัต ดวงขุนนุ้ย
3 11452 ด.ช. ธีรภัทร ทวีวงศ์
4 11453 ด.ช. พีรพัฒน์ แดงหมัด
5 11454 ด.ช. รังสิมันส์ วิลัยเลิศ
6 11455 ด.ช. สรวิศ เต็มราม
7 11456 ด.ญ. กันยาวัชร ชูสุวรรณ
8 11457 ด.ญ. ชนาธิป สุขบัวแก้ว
9 11458 ด.ญ. ธนพร ปานมี
10 11459 ด.ญ. พิชามญช์ุ ขุนเจริญ
11 11460 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณจุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
        ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวกุลดำ จันทร์สว่ำง

              ช่ือ - สกุล ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/1



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11461 ด.ช. กันตพัฒน์ บุญสนิท
2 11462 ด.ช. กานต์กวี ด้วงแก้ว
3 11463 ด.ช. ชัยวัฒน์ ไข่จันทร์
4 11464 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ คงชุม
5 11465 ด.ช. ณัฐนันทน์ ถวิลวรรณ์
6 11466 ด.ช. เตชิณห์ วรรณมาโส
7 11467 ด.ช. ธราเทพ มณีสุวรรณ
8 11468 ด.ช. ปวาภัทร จันทรังษี
9 11469 ด.ช. ผดุงเกียรติ ศรีทวี
10 11470 ด.ช. พงศธร วิจะสิกะ
11 11471 ด.ช. พีรวิชญ์ ก่ิงแก้ว
12 11472 ด.ช. สตางค์ จันทะสะโร
13 11473 ด.ช. อภิณัฏ คงร่ม
14 11474 ด.ช. อริยวิช มีทรัพย์อรุณ
15 11475 ด.ช. อัครพล มณีรัตน์
16 11476 ด.ญ. กชพรรณ ตรีพาต
17 11477 ด.ญ. กศิยาธร ไชยงาม
18 11478 ด.ญ. กานต์ศุภา ศิริอักษร
19 11479 ด.ญ. ชนัญชิดา ศรียา
20 11480 ด.ญ. ณิชานันท์ พวงยอด
21 11481 ด.ญ. ณิชาภัทร ไหมแก้ว
22 11482 ด.ญ. ธัญชนก บุญญะ
23 11483 ด.ญ. ธัญพิชชากร ปานจันทร์
24 11484 ด.ญ. ธัญวฤณ เซ่งซ้าย
25 11485 ด.ญ. นพวรรณ กาญจนะ
26 11486 ด.ญ. ปานชนก ช่อมณี
27 11487 ด.ญ. ปาลิตา หนูรุ่งเรือง
28 11488 ด.ญ. พัทธนันท์ แก้วมาก
29 11489 ด.ญ. พิชญาพร ศรีรอด
30 11490 ด.ญ. พิชยา จันทะสระ
31 11491 ด.ญ. มนนวรรณ คงธนาไพบูลย์
32 11492 ด.ญ. ศวรรยา บุญศรีจันทร์
33 11493 ด.ญ. สิรินดา นวลมณี
34 11494 ด.ญ. สิริมา ปูปาน
35 11495 ด.ญ. สุวภัทร คงนิล
36 11496 ด.ญ. อัญชลี คงขวัญ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
      ครูท่ีปรึกษำ นำงอรนุช บุญสนิท

              ช่ือ - สกุล ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/2



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11497 ด.ช. กิตติพร คงจินดามณี
2 11498 ด.ช. ชัญวัฒน์ ศรีสว่าง
3 11499 ด.ช. ฐิติกร สุวรรณรัตน์
4 11501 ด.ช. ณัฐพล บัวงาม
5 11502 ด.ช. ตุลธร ทองจันทร์แก้ว
6 11503 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ชูทอง
7 11504 ด.ช. พงศกร พรหมคง
8 11505 ด.ช. พงศพัศ ชูจันทร์
9 11506 ด.ช. พรเทพ หวานแก้ว
10 11507 ด.ช. ภัสกร เสือกลับ
11 11508 ด.ช. เมที วณีรัตน์
12 11509 ด.ช. วัฒนะ หวานแก้ว
13 11510 ด.ช. ศุภากร ชูช่ืน
14 11511 ด.ญ. กฤติกา อินทรเพชร
15 11512 ด.ญ. กุลจิรา มณีรัตน์
16 11513 ด.ญ. จุฑาสินี ชุมทอง
17 11514 ด.ญ. ชนมน นวลสินธ์ุ
18 11515 ด.ญ. ชลธิชา หล้ามา
19 11517 ด.ญ. ณิชานันท์ สุขบัว
20 11518 ด.ญ. ดวงดาว มัคฆะ
21 11519 ด.ญ. ธนพร บุรพงศ์
22 11520 ด.ญ. ธีร์วรา ทองบุญ
23 11522 ด.ญ. ปาริชาติ จันทรคง
24 11523 ด.ญ. พรไพลิน ขวัญอ่อน
25 11524 ด.ญ. พรวนิดา บุญหล้า
26 11525 ด.ญ. พิชญธิดา จันทสระ
27 11526 ด.ญ. พิชญาพร ด้วงมี
28 11527 ด.ญ. พิชามญช์ุ แว่นแก้ว
29 11528 ด.ญ. ภัทธิรา ตรีวัย
30 11529 ด.ญ. ภัทราพร ปานผอง
31 11530 ด.ญ. ศศิวิมล สาวิโรจน์
32 11531 ด.ญ. สุณัฎฐิกา บุญประกอบ
33 11532 ด.ญ. อารีน่า รักนุ้ย

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
        ครูท่ีปรึกษำ นำงกัลยำรัตน์ อิสระทะ , นำงสำวณิชำภัทร  สุขขวัญ

              ช่ือ - สกุล ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/3



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11533 ด.ช. กฤษณ ทองเอียด
2 11534 ด.ช. กันตพงศ์ หนูแจ่ม
3 11535 ด.ช. กิตติพศ แซ่อ้ิว
4 11536 ด.ช. เกรียงศักด์ิ สักย้ิม
5 11537 ด.ช. คามินทร์ ชุมภูประวิโร
6 11538 ด.ช. จักรพงษ์ บุญละดี
7 11539 ด.ช. จิณณพัตน์ ชนะรัตน์
8 11540 ด.ช. จิรพงศ์ ท าประโคน
9 11541 ด.ช. จิรพัส สาสุนีย์
10 11542 ด.ช. ชัยภัทร ทองขวัญ
11 11543 ด.ช. ญาณกร รักเงิน
12 11544 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ปราบณรงค์
13 11545 ด.ช. ดุลยุตม์ บุญจันทร์
14 11546 ด.ช. ธนพงศ์ เกตุแก้ว
15 11547 ด.ช. ธนวินท์ มณี
16 11548 ด.ช. ภาณุวัฒน์ กาญจนะ
17 11549 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ ชูจิตร
18 11550 ด.ช. รัชชานนท์ ฉะฉ้ิน
19 11551 ด.ช. ศุภวัฒน์ ไหม่แก้ว
20 11552 ด.ช. หัสดิน ไหมแก้ว
21 11553 ด.ช. อนุพงษ์ บ่าวเบ็ญหมัด
22 11554 ด.ญ. กานต์สิรี เรืองด า
23 11555 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ขวัญเจริญ
24 11556 ด.ญ. จิราพา คงซ้าย
25 11557 ด.ญ. ชญานิศ ถนนแก้ว
26 11558 ด.ญ. ชัญญาพฤฒิ จันทร์อินทร์
27 11559 ด.ญ. วริญญา เจริญจิต
28 11560 ด.ญ. วริศรา ปราบฤทธ์ิ
29 11561 ด.ญ. วิภาดา พวงแก้ว
30 11562 ด.ญ. วิภาดา ขุนไชย
31 11563 ด.ญ. แววปราชญ์ ขวัญเจริญ
32 11564 ด.ญ. สุพิชญา เรืองติก
33 11565 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ปัญญาวุฒิ
34 11566 ด.ญ. อนุสรา หนูคงแก้ว
35 11567 ด.ญ. อริสรา ทไวย์ทอง

              ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
           ครูท่ีปรึกษำ นำยอุดม หล ำเบ็ลส๊ะ , นำยปิยพงศ์ พรรณคง

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/4



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11568 ด.ช. ชนกานต์ เหตุทอง
2 11569 ด.ช. ชนานนท์ มณีโชติ
3 11570 ด.ช. ชัยเจริญ สิทธิพงศ์
4 11571 ด.ช. ณัฐภัทร พูลช่วย
5 11572 ด.ช. ธีรภัทร จันทร์มาก
6 11573 ด.ช. นันทกร จันทมโณ
7 11574 ด.ช. พงศกร จันทสุวรรณ์
8 11575 ด.ช. พฤษธิชาติ พรหมเมศ
9 11576 ด.ช. ภีมเดช จันทร์ขาว
10 11577 ด.ช. ภูวนาท เทพสุริบุญ
11 11578 ด.ญ. เมธัส ชาญ
12 11579 ด.ช. รัชชานนท์ รักสนิท
13 11580 ด.ช. วีรวุฒ ก าจรชูวงศ์
14 11581 ด.ช. ศุกลวัฒน์ สีชพู
15 11582 ด.ช. ศุภกัณฑ์ แก้วเรือง
16 11583 ด.ช. ศุภณัฐ ทองเอียด
17 11584 ด.ช. ศุภณัฐ หนูแดง
18 11585 ด.ช. สุธิลักษณ์ มากนวน
19 11586 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ขันเอียด
20 11587 ด.ช. อรรคเดช แก้วหนู
21 11588 ด.ญ. กัลญา แก้วศรี
22 11589 ด.ญ. จิราวรรณ ศรีบุญ
23 11590 ด.ญ. ชญานิศ จันทะโร
24 11591 ด.ญ. ชาลิษา เสนละเอียด
25 11592 ด.ญ. ปัณฑิตา เรืองด า
26 11593 ด.ญ. มลชนก ฤทธิบูรณ์
27 11594 ด.ญ. ศุภิสรา พัฒจันทรจุล
28 11595 ด.ญ. สินัณญา นะระโต
29 11596 ด.ญ. สุชัญญา แสงคงเรือง
30 11597 ด.ญ. สุธาทิพย์ ชาตรี
31 11598 ด.ญ. สุธารัตน์ แก้วนาง
32 11599 ด.ญ. สุพิชฌา วงสุวรรณ
33 11600 ด.ญ. อริยา เสียงอ่อน
34 11601 ด.ญ. อริศรา ศรียา

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
       ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวสรำรัตน์ อินทรสุวรรณ์

              ช่ือ - สกุล ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/5



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11602 ด.ช. กิตติภูมิ คชกูล
2 11603 ด.ช. ชาญชัย เพชรสวัสด์ิ
3 11604 ด.ช. ธีรชา นวลเกล้ียง
4 11605 ด.ช. ธีรภัทร สวัสด์ิคีรี
5 11606 ด.ช. ปิยวัฒน์ นวลศรี
6 11607 ด.ช. พงศกร สอนแป้น
7 11608 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ ขาวทอง
8 11609 ด.ช. พัชรพล ขุนนุ้ย
9 11610 ด.ช. พีรพงค์ บัวตูม
10 11611 ด.ช. พีรพัฒน์ เพ็ชรจ ารัส
11 11612 ด.ช. พีรพันธ์ุ บัวตูม
12 11613 ด.ช. ภัทราวุธ สุวรรณมณี
13 11614 ด.ช. ภาณุวัฒ ช่วยบ ารุง
14 11615 ด.ช. รัชชานนท์ สาละลี
15 11616 ด.ช. วีราทร สมพงษ์
16 11617 ด.ช. สุชานันท์ ไหมเเก้ว
17 11618 ด.ช. อภินันท์ ยืดยาว
18 11619 ด.ช. อัครพนธ์ นวลปาน
19 11620 ด.ญ. กชกร พระธาตุ
20 11621 ด.ญ. กมลรัตน์ ฮะยีบิสัง
21 11622 ด.ญ. กัญญพัชร ศรีวิมาศ
22 11623 ด.ญ. กัญญารัตน์ สุวรรณโร
23 11624 ด.ญ. ชญานิษฐ์ แสงเขียว
24 11625 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ บุญมาก
25 11626 ด.ญ. ณัฐวีร์ แสงสุวรรณ
26 11627 ด.ญ. ธนัชพร คงแก้ว
27 11628 ด.ญ. ธัญวรรณ แก้วทอง
28 11629 ด.ญ. วรัชยาภรณ์ หนูโม
29 11630 ด.ญ. วรัญญา พิศดูกิจ
30 11631 ด.ญ. ศิริวรรณ ทองน้อย
31 11632 ด.ญ. สนธยา ผันมะโร
32 11633 ด.ญ. สาวิณี ด้วงเหม็น
33 11634 ด.ญ. หน่ึงหทัย เส้งคุ่ย
34 11635 ด.ญ. อภิญญา หมานะสยะ

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/6

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
        ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวสุวิมล ยีหมัดอำหลี , นำยนวฤทธ์ิ ศรีสุข

              ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11636 ด.ช. กิตติศักด์ิ แก้วมรกฎ
2 11637 ด.ช. จิตรทิวัส อินจันทร์ศรี
3 11638 ด.ช. ชนะพล ไชยชนะ
4 11639 ด.ช. ณัชชพัฒน์ ทองแก่นแก้ว
5 11640 ด.ช. ตนุภัทร รักขุนส่อง
6 11641 ด.ช. ธนวัฒน์ ไชยเขียว
7 11642 ด.ช. ธรรมรงค์ วิจะสิกะ
8 11643 ด.ช. ธาวิน สุขไกร
9 11644 ด.ช. นิพัฒน์ วิลัยเลิศ
10 11645 ด.ช. ปัณณสิทธ์ิ เรืองนุ่น
11 11646 ด.ช. พงศกร นวนร่ืน
12 11647 ด.ช. พงศภัค อาษาสุจริต
13 11648 ด.ช. พุฒิเมธ คงสม
14 11649 ด.ช. ภาณุวิชย์ กาญจนะ
15 11650 ด.ช. วัชระโรจน์ ทองน่ิม
16 11651 ด.ช. วิรภัจห์ พรานพิทักษ์
17 11652 ด.ช. วีรภัทร เพ็ชรเรือง
18 11653 ด.ช. ศักรินทร์ มุณีรัตน์
19 11654 ด.ญ. กวินทิชา ทองชู
20 11655 ด.ญ. ขวัญจิรา หมะหลี
21 11656 ด.ญ. จิราวดี รามเรือง
22 11657 ด.ญ. ณัฐธยาน์ แก้วดี
23 11658 ด.ญ. ปริญธิดา สรเพ็ชร
24 11659 ด.ญ. ปิยดา สุวรรณชาตรี
25 11660 ด.ญ. พลอยปภัส ทองเทียบ
26 11661 ด.ญ. พัทธวรรณ คงพูล
27 11662 ด.ญ. แพรวา ขวัญค า
28 11663 ด.ญ. มัณฑนา รักขุนส่อง
29 11664 ด.ญ. ศศิวิมล สุวรรณคง
30 11665 ด.ญ. ศิราภรณ์ ณวาโย
31 11666 ด.ญ. สุนิสา เพชรมุณี
32 11667 ด.ญ. สุภาพร บัวเพ็ชร
33 11668 ด.ญ. อภิชญา จอมฤทธ์ิ
34 11669 ด.ญ. อัมภัชฌา นุ้ยหนู

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/7

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
        ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวพิรุณพร ศิริรัตน์ , นำงสำวอำรีย๊ะ หยันยำมีน

              ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11670 ด.ช. กฤษฎา รักนุ้ย
2 11671 ด.ช. กฤษฎา มีชู
3 11672 ด.ช. คีตะกาล คงทอง
4 11673 ด.ช. จิรายุทธ รามแก้ว
5 11674 ด.ช. ชยางกูร ไชยรักษ์
6 11675 ด.ช. ธนภัทร์ ชูศรี
7 11676 ด.ช. ธนากร มาเปีย
8 11677 ด.ช. ธนายุต พลเท่ียง
9 11678 ด.ช. ธีรยุทธ แสงสุวรรณ
10 11679 ด.ช. ธีรวัฒน์ รักนุ้ย
11 11680 ด.ช. ธีระภัทร ศิโรโรจน์
12 11681 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นวลสังข์
13 11682 ด.ช. พงศกร ปลอดแก้ว
14 11683 ด.ช. พงศกร พุทธังกุโร
15 11684 ด.ช. พีรณัฐ แซ่อ้ึง
16 11685 ด.ช. วีระวัฒน์ ชุมศรี
17 11686 ด.ช. ศุภกิชต์ แก้วเรือง
18 11687 ด.ญ. กวินตรา คงช่วย
19 11688 ด.ญ. กัญญารัตน์ แก้วเรือง
20 11689 ด.ญ. กันธิชา จันทภาโส
21 11690 ด.ญ. กัลยาณี จิตณรงค์ 
22 11691 ด.ญ. ขจีนุช บุญนะ
23 11692 ด.ญ. จุรีฉัตร มณีรัตน์
24 11693 ด.ญ. ชนันภรณ์ ไฝขาว
25 11694 ด.ญ. ณิชาพัชธ์ คงนุ่น
26 11695 ด.ญ. รินรดา ศรีวรรณ
27 11696 ด.ญ. วณิดา เวฬุบรรพ
28 11697 ด.ญ. วรรณพรรษาละออกอ
29 11698 ด.ญ. วิศรีรัศม์ิ คล้ายอักษร
30 11699 ด.ญ. สิริรัตน์ ทองลา
31 11700 ด.ญ. สุดารัตน์ โกศล
32 11701 ด.ญ. สุรพัศ บรรดาศักด์ิ
33 11702 ด.ญ. สุวรรณี พรหมมะโณ
34 11703 ด.ญ. อิงดมล คังคะมะโน

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/8              ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/8 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
    ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวตรีทิพย์ อัครพงศ์ , นำงสำวอริสรำ มุสิกรักษ์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 11704 ด.ช. คณิศร สุชลธารา
2 11705 ด.ช. ชานน บุญจันทร์
3 11706 ด.ช. ณัฐวุฒิ  เพ็ชรมณี
4 11707 ด.ช. ธิติสรณ์ เเย้มหอม
5 11708 ด.ช. นราวิชญ์ ขุนทอง
6 11709 ด.ช. เมธัส พุทธังกุโร
7 11710 ด.ช. อัศนัย สุขม่ิง
8 11711 ด.ญ. กฤษณา สุวรรณชาตรี
9 11712 ด.ญ. กัญญาวีร์ ทองชู
10 11713 ด.ญ. กัญญนัท ต าติ
11 11714 ด.ญ. กิตติมา กวมทรัพย์
12 11715 ด.ญ. เกศญาดา บุตรรักษ์
13 11716 ด.ญ. ชรัฎฐา กลับใจได้
14 11717 ด.ญ. ณัฐณิชา อ่างเงิน
15 11718 ด.ญ. ธัญชนก หนูชู
16 11719 ด.ญ. ธัญวรัตน์ แก้วทองเหมือน
17 11720 ด.ญ. นันชนก พงษากานจ์
18 11721 ด.ญ. นาขวัญ สินนวล
19 11722 ด.ญ. นิชาภา  แก้วเกล้ียง
20 11723 ด.ญ. นิรชา น่ิมเกต
21 11724 ด.ญ. ปาริชาติ ทองลูกแก้ว
22 11725 ด.ญ. ปาริตา แก้วทอง
23 11726 ด.ญ. พลอยประดับดวงขุนนุ้ย
24 11727 ด.ญ. ภัทรวดี  ศรีภักดี
25 11728 ด.ญ. ภัทรวดี มาแทน
26 11729 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ วงศ์ทวี
27 11730 ด.ญ. ภัสสร ทองแก้วกูล
28 11731 ด.ญ. ยลธิดา เรืองเพชร
29 11732 ด.ญ. ยุภาวดี อ่อนรักษ์
30 11733 ด.ญ. ลลิตา ฆังคะมะโน
31 11734 ด.ญ. วาสนา คงศรี
32 11735 ด.ญ. สายณที แก้วห่อทอง
33 11736 ด.ญ. อริสา เมฆม่วงแก้ว
34 11737 ด.ญ. รุสไอนี เหมสุวรรณ

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง1/9

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/9 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
       ครูท่ีปรึกษำ นำยวัชรงค์ มีจิตร , นำงสำวพิมพิศำ สัมนำสุข
              ช่ือ - สกุล


