
เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 10265 นาย ณัฐพัชร์ ทองมาก
2 10268 นาย ปฐพี                       เส้งเซ่ง  ครูท่ีปรึกษาประสานนักเรียนแล้ว
3 10291 นาย ศุภเสกข์  วิริโยทัย
4 10293 นาย สิทธิกร ชูหาญ
5 10318 เด็กชาย กิตติกวิน  อินสุข
6 10526 นาย ธนภัทร  แป้นน้อย
7 10299 นางสาว กัญญาณัฐ             ฝอยทอง
8 10301 นางสาว ณิชานาฎ  เพชรพันธ์
9 10302 นางสาว ธนัญชนก  เพ็ชรสังข์
10 10305 นางสาว ปรัสกร  จิตนุรักษ์
11 10306 นางสาว พรรพษา  เส้งเซ่ง
12 10308 นางสาว มนัสวรรณ  ก่ิงแก้ว
13 10310 นางสาว รัตนมล  เก้ือวงค์
14 10311 นางสาว ศิรภัสสร               ถิระผะลิกะ
15 10312 นางสาว ศุภวรรณ  จันทร์ปาน
16 10316 เด็กหญิง สุธาสินี    สะรุโณ
17 10332 นางสาว กชกร  อ่อนประสงค์
18 10338 นางสาว ธนพร นุ่มสวัสด์ิ
19 10342 นางสาว นิชาภา  สันตะโร
20 10343 เด็กหญิง ประภัสสร  ร าเภยกล่ิน
21 10349 เด็กหญิง วิยะดา  ศรีใส
22 10377 นางสาว พัทธนันท์ สุวรรณคง
23 10572 เด็กหญิง จันทรรัตน์ เรืองจันทร์
24 10575 เด็กหญิง ธารารัตน์  ทิพย์ชูศรี
25 10582 เด็กหญิง ปาลิตา  ด าฝ้าย
26 10584 นางสาว ภัทรธิดา  ขันทอง
27 10585 นางสาว ภัทรธิดา  ศรีภักดี
28 10595 นางสาว ปุณยนุช  ชูลีรักษ์
29 10599 เด็กหญิง พัชนี  พุทธโร
30 11019 เด็กหญิง อานัตชา  ใหม่แก้ว
31 11738 นางสาว สนิสา เหมรินี

      ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวเพ็ญแข ไหมแก้ว , นำงสำวชลลดำ สุขไกร
              ช่ือ - สกุล ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง4/1

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 10285 นาย ธเนศวร                    นวลจริง
2 10286 นาย ธิติสรณ์                   ชูแสง
3 10288 นาย นฤเดช                     จันทร์เมือง
4 10321 นาย ณัฐฐกิตติ               ตรีวัย
5 10328 นาย ศรายุธ                   คงซ้าย
6 10486 นาย จิรเมธ                      รัตนพันธ์
7 10497 นาย วุฒิภัทร                    วรุณธรรม
8 10498 นาย ศักด์ิศรี                     บัวศรี
9 10499 นาย อภิเทพ                 สกุลวงศ์
10 10552 นาย นนทกร                    ทองมาก
11 10560 นาย ณัฐศิษฎ์                    ชุมละออง
12 10563 นาย ปัณณวิชญ์                ด าช่ืน
13 10271 นางสาว จุฑารัตน์ นวลปาน
14 10278 เด็กหญิง ณิชา                วิมลศรี
15 10335 นางสาว กาญจนาภรณ์ สุวรรณโณ
16 10336 นางสาว เจนจิรา               ธรรมพุทโธ
17 10339 นางสาว นทินันท์               บัวพรหม
18 10344 เด็กหญิง ป่ินมณีรัตน์          บุญช่วย
19 10347 นางสาว วริศรา              ประทุมเมศ
20 10445 เด็กหญิง ทัศนา                  ทองเอ่ือย
21 10544 นางสาว กรรณิการ์             รูปต่ า
22 10546 นางสาว ชนกานต์              อธิสุวรรณ
23 10547 เด็กหญิง นฤมล              แก้วศรี
24 10555 นางสาว วริศรา                 เรืองด า
25 10557 นางสาว อรณี                   ปล้องไหม
26 10558 เด็กหญิง อาริษา            หมัดหมาน
27 10580 นางสาว ปานหทัย           หม่ืนรักษ์
28 10586 เด็กหญิง มัสฎศิกาญณ์         ป่ินทะศิริ
29 10594 นางสาว สุธิดา เพชรมุณี
30 11739 นางสาว จิรวรรณ แก้วสุวรรณ
31 11740 นางสาว อุมากร จิตณรงค์
32 11741 นางสาว ศิโรรัตน์ อาจแก้ว

              ช่ือ - สกุล ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง4/2

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
                        ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวผกำทิพย์ ยันตะสิริ , นำงสำวซูรีหนำ เบ็ญกำเส็ม



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 10356 นาย เตฟาน เพ็ชรนก
2 10387 นาย                ณัฎฐชัย ป่ินสุข
3 10420 นาย ชนัญญู เขียวหอม
4 10434 นาย                พีรพัฒน์ ยัฆพันธ์
5 10453 นาย จารุทภัทร คงคล้ายแก้ว
6 10488 เด็กชาย           ชัยพัชร์ ด าแป้น
7 10491 นาย                 ธนพล ไหมแก้ว
8 10276 เด็กหญิง           ณัฐรีน เหมนุกูล
9 10281 เด็กหญิง         ภัทราวดี วุ่นซ้ิว
10 10284 นางสาว          ศิริรัตน์  เรืองดิษฐ์
11 10313 นางสาว          ศุภวรรณ จันทภาโส
12 10333 นางสาว        กมลชนก  วิริยการนนท์
13 10371 นางสาว               กุลจิรา ด าแป้น
14 10376 เด็กหญิง         พัณณิตา พรหมเมศร์
15 10441 นางสาว      ศรัณย์ภัทร  สมบัติจุ้ย
16 10444 นางสาว             ณัฐพร คงยงค์
17 10451 นางสาว          สุธีมนต์ แสงวรรณลอย
18 10479 นางสาว           ธิดารัตน์ พลเท่ียง
19 10484 นางสาว          หทัยรัตน์ บุญส่ง
20 10501 นางสาว        กัญญรัตน์ เพชรจุล
21 10504 นางสาว         ขวัญข้าว  จันทร์น้อย
22 10510 นางสาว นภัสสร ขวัญวิชา
23 10513 นางสาว        พิมพ์ชนก หล๊ะเขียว
24 10514 นางสาว       เพชรไพลิน ทองอ่อน
25 10578 นางสาว         เนตรนภา ขันเอียด
26 10591 นางสาว           ศุภักษร ด าแป้น
27 10592 นางสาว           สิริเพ็ญ แก้วมณี
28 11742 นางสาว         ชนาภา ด าศรี
29 11743 นางสาว นริศรา เล่งวงค์
30 11744 นางสาว ลักษ์คณา เรืองทอง
31 11745 นางสาว สุธิตา บาหะหมะ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง4/3
      ครูท่ีปรึกษำ นำงสุชัญญำ สักพันธ์ , นำงสำวอโรชำ ชูลีรัตตน์

              ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 10360 นาย นิติภูมิ ทองจันทร์แก้ว
2 10391 นาย ธนากร แก่นทอง
3 10392 นาย               ธ ารงกุล รักเผือก
4 10400 นาย               สิทธิโชค ทองศรี
5 10401 เด็กชาย           สุชาครีย์ ทับสระ
6 10405 เด็กชาย           อาณกร จันทศรี
7 10435 นาย                  วรเมธ เศรษฐสุข
8 10492 นาย              ปรมินทร์ อินทจักร์
9 10532 นาย ปัณณวัฒน์ พุทธกูล
10 10562 นาย นาธาร เพ็ชรบูรณ์
11 10569 นาย อภิสิทธ์ิ พินทอง
12 11746 นาย ภูริณัฐ ภักดีสุวรรณ์
13 11747 นาย ศิริพงษ์ ศรีเก้ือ
14 10283 นางสาว           ศศิรัตน์ จงรัตน์
15 10297 นางสาว      กฤติยาภรณ์ ทองบุญ
16 10317 นางสาว        อุษาศจีร์  จันทร์ขาว
17 10350 นางสาว       สิริยาภรณ์ อักษรพันธ์
18 10374 นางสาว          ปัทมาวดี ไหม่แก้ว
19 10381 นางสาว         สิริรัตน์   มุณีรัตน์
20 10411 นางสาว           นภัสสร  คงศรี
21 10440 นางสาว            กชมน แก้วมรกต
22 10443 นางสาว         ชนิกานต์ ปิละกพันธ์ุ
23 10475 เด็กหญิง            จันจิรา ฆังคะมะโน
24 10476 นางสาว            จิรภัทร หวันเตะ
25 10549 นางสาว             เปมิกา พาหุมันโต
26 10551 นางสาว       พิราวรรณ บุญนุ้ย
27 10554 นางสาว           วรินทร  เอียดมาอ่อน
28 10571 นางสาว            กันยกร ขวัญด า
29 10574 นางสาว           ธนภรณ์ วิไลรัตน์
30 11748 นางสาว ณิชชามณฑ์ ทองแก่นแก้ว
31 11749 เด็กหญิง       บัณฑิตา เตะเส่งซ้าย

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง4/4

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
     ครูท่ีปรึกษำ นำยรอหมำด หมันดี , นำงสำวนวรินทร์ กำญจนำ

              ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 10320 นาย              จิรวัฒน์ รามแก้ว
2 10354 นาย                  จิรายุ พรหมบุญแก้ว       ครูท่ีปรึกษาประสานนักเรียนแล้ว
3 10361 นาย             ปิยะวัฒน์ ดูระนิตย์
4 10388 เด็กชาย             ณัฐพล สุวรรณรัตน์
5 10402 นาย เสกสรร คงมี
6 10404 นาย อภิเดช อ าภาสุวรรณ
7 10430 นาย                ธีรภัทร์ ชุมภูโกด
8 10436 นาย               วิทชกร บุญละดี
9 10500 นาย อรัญชัย แสวงบุญ
10 11750 นาย ปฏิพัทธ์ จันยัง
11 11751 นาย พรชัย ด าจันทร์
12 11752 นาย อนุชา เศรษฐริน
13 11753 นาย วัชระพงศ์ เมืองแก้ว
14 10275 นางสาว ณัฐกฤตา คงสม
15 10375 นางสาว            พรนภา ทองสง
16 10379 นางสาว         มนัสนันท์ สุกสะปาน
17 10380 นางสาว           วรรธิษา สกุลวงศ์
18 10382 นางสาว สุกัลยา ฉีดอ่ิม
19 10388 นางสาว            อภิสุตา พิศดูกิจ
20 10407 นางสาว             กชนุช ปลอดแก่นทอง
21 10413 นางสาว         นันท์นลิน หวังดี
22 10450 นางสาว           สุทาสิริ  ทองเอ้ือ
23 10477 นางสาว         เจนจิรา ดวงจันทร์
24 10503 นางสาว กัลยา นุ้ยหนู
25 10511 นางสาว           พาขวัญ ช่วยกันคิด
26 10519 นางสาว            อารียา คงพูล
27 10541 นางสาว     กนกกาญจน์ เส็นหล๊ะ
28 10587 นางสาว            รภัสสา ช่วยพันธ์
29 11754 นางสาว ขรินทร์ทิพย์ สารีบุตร
30 11755 นางสาว         ณัฐณิชา ขุนสวัสด์ิ
31 11756 นางสาว นุชรี ชูฉางหวาง

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง4/5

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
       ครูท่ีปรึกษำ นำงสิริกำนต์ สุขธรณ์ , นำงสำวมำรียัม หะเก็ง

              ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 10263 เด็กชาย กรภัทร            รัตนบุรี
2 10264 นาย ฐาปณวัชร์         ศรีสว่าง
3 10269 นาย พัศชัย              บุรพงศ์ ครูท่ีปรึกษาประสานนักเรียนแล้ว
4 10270 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ            สิงห์เนตร
5 10295 เด็กชาย สิรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
6 10296 นาย อรรถกรณ์ บุญน้อย
7 10465 นาย ปรเมศวร์          เวชรังษี
8 10539 นาย อานาปานัส ไชยพูล
9 10564 นาย พชรดนัย        ศรีราช
10 11757 นาย กันธนากร แก้วเอียด
11 11758 นาย ธนกร เสือทอง
12 11759 นาย รชวิน วรวาท
13 11760 นาย รัชม์ฌานนท์ ศรีราช
14 11761 นาย สิทธิชัย โต๊ะเจ๊ะ
15 10277 นางสาว ณิชกานต์ เส็นหีม
16 10303 นางสาว ธีร์ชญาน์    นวลเกล้ียง
17 10340 นางสาว นริศา            คงมัยลิก
18 10370 นางสาว กชนุช             พุทรุด
19 10447 เด็กหญิง ปวิตรา        หนูพัฒ
20 10478 เด็กหญิง ทินะประภา   ช านาญนา
21 10480 นางสาว นาถสุดา    แสงอ าไพ
22 10485 นางสาว อาทิติยา     ทองขวัญ
23 10502 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสุวรรณ
24 10553 นางสาว วรลักษณ์     พริกแก้ว
25 10576 นางสาว ธิดารัตน์    ยังแก้ว
26 10577 นางสาว นิรดา        นกเพรช
27 10581 นางสาว ปาริชาติ       หนูชู
28 10583 นางสาว พิภูษณะ ทองนอก
29 10588 นางสาว วรรวิสา      จันทร์แก้ว
30 10593 นางสาว สุดารัตน์       เอ่ียมศิริ
31 10598 นางสาว วิภาวัณย์      สมาน
32 10598 นางสาว อัญชิสา     พงษ์พันธ์
33 11762 นางสาว ณัฐกาญจน์ เซ่งสวัสด์ิ
34 11763 นางสาว ณัฐริศา ชูเชิก

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง4/6

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
       ครูท่ีปรึกษำ นำยทรรศนะ สุขธรณ์ , นำงสำวสำยไหม ยอดเก้ือ

              ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 10267 ด.ช. ธนวิชญ์ วุ่นซ้ิว
2 10289 นาย ฤทธิชัย เซ่งเข็ม
3 10294 นาย สิรภัทร บุญทองเพชร
4 10329 นาย สุทธานนท์ นกแก้ว
5 10397 นาย สมิทธ์ บัวปลอด

6 10399 นาย สัณฐิติ เอียดวาโร

7 10406 ด.ช. อิทธิ จันทร์แจ่ม
8 10419 นาย กิตติกร คงคล้ายแก้ว
9 10423 นาย ณัฐพล เรืองมณี
10 10424 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ พลชัย
11 10426 ด.ช. ธนกฤติ มีแสง
12 10438 ด.ช. อภิรักษ์ สุขเรือง
13 10467 นาย ภานุพัฒน์ ศรีพิโรจน์

14 10565 ด.ช. ภูมิภัทร์ มณีสุวรรณ
15 11764 นาย กฤษกร ทองจันทร์แก้ว

16 11765 นาย จิรพัทธ์ สมะบุบ
17 10442 น.ส. จินดาภา รักษ์วงศ์
18 10448 น.ส. พรรษา ขุนนุ้ย

ให้นักเรียนสแกนไลน์เพ่ือเข้ำกลุ่มห้อง4/7              ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 ภำคเรียนท่ี 1/2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ
       ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวสุจินต์ กำร่อแก้ว , นำยอิทธิ นะวำโย


