
เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/01  ท่ีปรึกษา นางจันทิมา สเวดเดอร'แมน  ,   ห*อง 1410

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
29697 เด็กชายกรวิชญ�  เกษมรักษ�1
29698 เด็กชายชัยนรุตม�  เสธา2
29699 เด็กชายชิตวัน  ป�ญชญาภัทร�3
29700 เด็กชายณัฏฐกรณ�  เนียนไธสง4
29701 เด็กชายดุษฎี  ศรลัมภ�5
29702 เด็กชายธนกฤต  ภูพัฒนะ6
29703 เด็กชายธาวิน  ศิริวาริน7
29704 เด็กชายเพชร  พรมมณี8
29705 เด็กชายภาวิต  แก3วคํา9
29706 เด็กชายเมธาวี  ขลิบไหมทอง10
29707 เด็กชายวรนิพิฐ  บุญดาษา11
29708 เด็กชายวิชญะ  บุญวงค�12
29709 เด็กชายอชิระ  ดรุณโยธิน13
29710 เด็กชายอาทิตย�เดช  สาดแล;น14
29711 เด็กชายเอกบุรุษ  นัยเชลุ;ย15
29839 เด็กหญิงกชกร  โกมุพันธ�16
29840 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุตรสิงห�17
29841 เด็กหญิงจุฑารัตน�  น่ิมละออ18
29842 เด็กหญิงชลธิชา  พันธ�ปลาโด19
29843 เด็กหญิงญาดา  แก3วสุวรรณ�20
29844 เด็กหญิงธนัญชนก  คําชนะ21
29845 เด็กหญิงพลอยนภา  มะหะหมัด22
29846 เด็กหญิงรักษิตา  ต;อพวก23
29847 เด็กหญิงลักษิกา  มนัสทรง24
29848 เด็กหญิงวิลาสินี  เจตนานุศาสน�25 ทุน2/64(3.85)

29849 เด็กหญิงสุรัตติกาญ  ไกยะเลิศ26
29850 เด็กหญิงอริสตา  เกิดนิมิตร27
29851 เด็กหญิงอุมรอนCา  เผือกน3อย28
29852 เด็กหญิงไอนีน  ยามันซาบีดีน29 ทุน2/64(3.87)

29853 เด็กหญิงไอลดา  ซาเล30
30022 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  วรกิจพาณิชย�31

รวมท้ังหมด = 31 คนชาย  =  16 หญิง  =  15รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  2 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/02  ท่ีปรึกษา นายบดินทร' ปราบนอก  ,   ห*อง 1411

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
29712 เด็กชายกฤษดา  นามแก3ว1
29713 เด็กชายจตุพร  เรืองเนตร2
29714 เด็กชายต3นกล3า  พรมทอง3
29715 เด็กชายธนชาติ  เอ่ียมวัน4
29716 เด็กชายธนากร  เสร็จพร3อม5
29717 เด็กชายธีรวัฒน�  นาคีสังข�6
29718 เด็กชายนาวี  นะระฮีม7
29719 เด็กชายปวเรศ  ศิริแสงจันทร�8
29720 เด็กชายพิชญะ  ปIามี9
29721 เด็กชายวรพรต  พรหมมา10
29722 เด็กชายวิทยากร  สุดตา11
29723 เด็กชายศุภฤกษ�  ฉิมวิเศษ12
29724 เด็กชายสุกฤษด์ิ  ต๋ีภิญโญ13 ติดตาม พักการเรียน 27 กค.64
29725 เด็กชายอนนต�  น3อมสูงเนิน14
29726 เด็กชายเอกสิทธ์ิ  มลิวัลย�15
29854 เด็กหญิงกชกร  ดวงศรี16 ทุน2/64(3.84)

29855 เด็กหญิงกานดา  รุ;งบรรเทา17 ทุน2/64(3.98)

29856 เด็กหญิงฐิติชญา  นุชชุ;ม18
29857 เด็กหญิงณัฐฐากร  เกตุสน19
29858 เด็กหญิงณัฐธิดา  เร;งรักงาม20
29859 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงอรุณ21 ทุน2/64(3.96)

29860 เด็กหญิงธัญชนก  หมัดสะและ22
29861 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมัย23 ทุน2/64(3.92)

29862 เด็กหญิงปารลิน  วิทยานนท�24
29863 เด็กหญิงพัชรินทร�  สีคํา25
29864 เด็กหญิงไพริน  วิชาสอน26
29865 เด็กหญิงลีนิง  ชอง27
29866 เด็กหญิงวีรดา  ยะรังวงษ�28 ทุน2/64(3.95)

29867 เด็กหญิงสุทธิกานต�  เผือกน3อย29
29868 เด็กหญิงเสาวลักษณ�  บุญเลาะ30
29869 เด็กหญิงอุษณา  พวงเนียม31

รวมท้ังหมด = 31 คนชาย  =  15 หญิง  =  16รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  5 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/03  ท่ีปรึกษา นายอนุสรณ' แสนวงศ'  ,   ห*อง 1421

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
29398 เด็กชายสุรศักด์ิ  โพธ์ิศรี1 ติดตาม ซํ้าช้ัน ม.1 กศน รอตอบรับ
29727 เด็กชายกิตติกรณ�  เทพมะที2 ทุน2/64(4.00)

29728 เด็กชายจักรพงษ�  มโนชัยเจริญกุล3
29729 เด็กชายชาญวุฒิ  วรอินทร�4
29730 เด็กชายถิระพัฒน�  ม่ังงาม5
29731 เด็กชายธนดล  สังข�เงิน6
29732 เด็กชายธนาพร  บัวหลวง7
29733 เด็กชายธีรวีร�  แหวนวงษ�8
29734 เด็กชายบูรพัทธ�  ชาติชนะ9
29735 เด็กชายประกายเพชร  ชมมุกดา10 ทุน2/64(3.89)

29736 เด็กชายเพชรราชันย�  เรืองศิลปN11
29737 เด็กชายวรภพ  มหาสะหวี12
29738 เด็กชายวิทวัส  กล่ินมาลัย13
29739 เด็กชายสมภพ  ขาวสม14
29740 เด็กชายสุทธิพจน�  แซ;ย;าง15
29741 เด็กชายอนุชา  พรมมา16
29742 เด็กชายอลงกรณ�  อรุณพูลทรัพย�17
29870 เด็กหญิงกมลชนก  เขียวสีทอง18
29871 เด็กหญิงเจสสิก3า  ฮาห�เนล19
29872 เด็กหญิงธนกร  วิริยกสิกร20
29873 เด็กหญิงธนภร  เลขนะสุวรรณ21
29874 เด็กหญิงธัญยธรณ�  พงษ�อุดม22
29875 เด็กหญิงนันท�นภัส  รุ;งนิมิตพรขจร23
29876 เด็กหญิงนํ้าเพชร  ทวีสุข24 ทุน2/64(4.00)

29877 เด็กหญิงเบญจมาภรณ�  ป�ญญา25
29878 เด็กหญิงพัชรินทร�  แสนสองเมือง26
29879 เด็กหญิงภวิกา  ศรีพระจันทร�27
29880 เด็กหญิงศราลี  วระโชติ28
29881 เด็กหญิงสุทินา  ปานนพภา29
29882 เด็กหญิงหฤทัย  เพ็ชรบํารุง30
29883 เด็กหญิงอังคณา  เขียวมณี31
29884 เด็กหญิงไอรดา  มูฮําหมัดตอเฮด32
30026 เด็กหญิงซาฮัยลา  อาลี33

รวมท้ังหมด = 33 คนชาย  =  17 หญิง  =  16รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  3 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/04  ท่ีปรึกษา นางสาวสุณัฐชา พิมสารี  , นางสาวเบญจรงค' บุญช>วย ห*อง 1422

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
28664 เด็กหญิงพัทธ�ธีรา  วงค�ศรีทา1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 642 พักการเรียน
29044 เด็กชายอุทัย  บุญมี2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 642
29401 เด็กชายคฑาวุธ  คะสุวรรณ�3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641
29407 เด็กชายณัชชานนท�  วงค�เครือสอน4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641
29419 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  โพธ์ิแสง5 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641
29743 เด็กชายกิตติชัย  มังคลาด6
29744 เด็กชายจารุกฤษ  บุญสร3าง7
29745 เด็กชายชานน  วงษ�มาน8
29746 เด็กชายณัฐดนัย  รุ;งภูเขียว9
29747 เด็กชายธนายุต  เลาะหมุด10
29748 เด็กชายธีระภัทร  อยู;เย็น11
29749 เด็กชายนุกูล  บัวขาว12
29750 เด็กชายปOยทัศน�  บุญมา13
29751 เด็กชายพีรพัฒน�  มอญเทศ14
29752 เด็กชายฟารัส  กังลCะ15
29753 เด็กชายยุทธนา  รอดมณี16
29754 เด็กชายวีรภาพ  พันธุ�เอก17
29755 เด็กชายสหทิพย�  แก3วทิพรัตน�18
29756 เด็กชายอนุสรณ�  ยะกCบ19
29757 เด็กชายอัครเดช  เทพารักษ�20
29885 เด็กหญิงกวินธิดา  เหมวิลัย21
29886 เด็กหญิงเกสรสวรรค�  หมันประเสริฐ22
29887 เด็กหญิงชญาดา  รุ;งโรจน�สกุลดี23
29888 เด็กหญิงธัญวรรณ  โนนยางเคน24
29889 เด็กหญิงปณิดา  เรืองสมบัติ25
29890 เด็กหญิงเปมิกา  ตมกลาง26
29892 เด็กหญิงพัทธนะวรรณ  อรุณโชติ27
29893 เด็กหญิงยลลดา  สาดนอก28
29894 เด็กหญิงรินรดา  ทรงพูนทรัพย�29
29895 เด็กหญิงวรกานต�  เข็มทอง30
29896 เด็กหญิงวริศยา  พูลสวัสด์ิ31
29897 เด็กหญิงสุพรรณิการ�  คานทอง32
29898 เด็กหญิงอนุธิดา  สีสด33
29900 เด็กหญิงอัญมณี  โพธ�วรรณ34
30019 เด็กชายเนตินันตร�  บุญมี35
30029 เด็กหญิงกรรณิการ�  พุ;มเพชร�36
30031 เด็กชายพีรณัฐ  สมณะ37
30032 เด็กหญิงกันต�กนิษฐ�  กันจากภัยรีย�38

รวมท้ังหมด = 38 คนชาย  =  21 หญิง  =  17



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/05  ท่ีปรึกษา นางสาวมะลิวัลย' ยอดดี  ,   ห*อง 1423

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
29432 เด็กชายภูมิภัทร  บุตรกัณหา1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641 พักการเรียน
29439 เด็กชายอภิชัย  แสนมาตร2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641
29663 เด็กชายอธิชาติ  หวังเกษม3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641
29758 เด็กชายกิตตินันท�  จันทรมาลี4
29759 เด็กชายจิรเมธ  การสมโชค5
29760 เด็กชายณัฐวัฒน�  นาคขํา6
29761 เด็กชายทนงศักด์ิ  ชะรองรัมย�7
29762 เด็กชายธรรมปพน  โยธะการี8 ทุน2/64(3.95)

29763 เด็กชายนพเกล3า  ฝRกหัด9
29764 เด็กชายปOยะ  พูลยม10
29765 เด็กชายพีร�วาศิลปN  หมอนวดดี11
29767 เด็กชายเฟSยรุส  กังลCะ12
29768 เด็กชายภโรทัย  ไชยภักดี13
29769 เด็กชายภาณุพงศ�  จันทวรีย�14 ทุน2/64(3.85)

29770 เด็กชายรังสิมันตุ�  พุ;มเพ็ชร�15
29771 เด็กชายวรรธนัย  วิเวก16
29772 เด็กชายอภิรักษ�  หอยสังข�17
29901 เด็กหญิงกัญญณัท  มะหะหมัด18 ทุน2/64(3.85)

29902 เด็กหญิงขวัญปSใหม;  ขันตี19
29903 เด็กหญิงชลิดา  ดําดี20
29904 เด็กหญิงณัชชา  ขํามิน21 ทุน2/64(3.81)

29905 เด็กหญิงธนวรรณ  นาเมืองรักษ�22 ทุน2/64(3.95)

29906 เด็กหญิงนิสา  เสียงสมใจ23
29907 เด็กหญิงประภาวดี  มลิวัลย�24
29908 เด็กหญิงผานิต  พูนพอกสิน25
29910 เด็กหญิงภัทราวดี  แสงสรวย26
29911 เด็กหญิงรินรดา  ยุติธรรม27 ทุน2/64(3.90)

29912 เด็กหญิงวินัตตา  เปลวเพลิง28
29913 เด็กหญิงศรีวิภา  สามารถ29
29914 เด็กหญิงสิรินยา  หะนุมาส30 ทุน2/64(3.87)

29915 เด็กหญิงอรณิชา  ธรรมวัติ31
29916 เด็กหญิงอาทิตยา  คลองยวน32
30018 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดวงจันทร�33
30020 เด็กหญิงนันท�นภัส  ทรงศิริ34

รวมท้ังหมด = 34 คนชาย  =  17 หญิง  =  17รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  7 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/06  ท่ีปรึกษา นางสาวกรรณณภรรทร' ตุยชัยภูมิ  , นายธีรสวัสด์ิ ต@ะปาง ห*อง 1424

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
28987 เด็กชายนะโม  วรรณประเสริฐ1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 642
29032 เด็กชายเทียร;า  จันทร�สนิท2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 642
29600 เด็กหญิงญัฐกฤตา  นิลประภา3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641
29766 เด็กหญิงวิพรพรรณ  พลอยไทย4
29773 เด็กชายกิตติพงศ�  เวชถวิล5
29774 เด็กชายจิระศักด์ิ  นิยมเดชา6
29775 เด็กชายณัฐวัศน�  อ่ิมอุรา7
29776 เด็กชายทรงพล  เรือนจันทร�8
29777 เด็กชายธนภัทร  ดอนลิเคน9
29778 เด็กชายนฤเบศ  เฉยเกิด10
29779 เด็กชายบารมี  สีตา11
29780 เด็กชายพงศ�พณิช  เรืองสีเหมือน12
29781 เด็กชายภวินท�  ศรีสะอาด13
29782 เด็กชายรังสิมันต�  รัตนะ14
29783 เด็กชายวรวิทย�  อาษา15
29784 เด็กชายวีรภาพ  มะลิลา16
29785 เด็กชายศิวัฒน�  ธรรมรส17
29786 เด็กชายศุภฤกษ�  สุดาทอง18
29787 เด็กชายสุรเชษฐ�  ขันตี19
29788 เด็กชายอภิวัฒน�  มีบุญ20
29917 เด็กหญิงกัญญาวีร�  หงษ�ทอง21 ทุน2/64(3.95)

29918 เด็กหญิงคุณภัทร  เขียวรอดไพร22
29919 เด็กหญิงโชคอนันต�  กิจทวีรุ;งเรือง23
29920 เด็กหญิงฐิดาพร  อ;อนแก3ว24
29921 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ;ต้ัง25
29922 เด็กหญิงธิฐา  มาศเมฆ26
29923 เด็กหญิงปริตา  ประยงค�ทอง27
29924 เด็กหญิงพนิดา  อ่ิมอุดมศักด์ิ28
29925 เด็กหญิงพิมพิกา  พิมพ�อ3วน29
29926 เด็กหญิงภิรญา  จิตประสงค�30
29927 เด็กหญิงรินลดา  ฉิมวิเศษ31
29928 เด็กหญิงสุกัญญา  ประจงบัว32
29929 เด็กหญิงสุพรรษา  รอดไผ;33
29930 เด็กหญิงสุภัชชา  บันเลงลอย34 ทุน2/64(3.81)

29931 เด็กหญิงอารยา  อาดํา35

รวมท้ังหมด = 35 คนชาย  =  18 หญิง  =  17รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  2 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/07  ท่ีปรึกษา นางสาววิจิตรี อุลมาร  , นางสาวนงอร อ>อนเจริญ ห*อง 1425

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
28570 เด็กชายชัยสิทธ์ิ  อังควนิชย�1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 642 พักการเรียน
28719 เด็กหญิงสุภารัตน�  พ;อค3าช3าง2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 642 พักการเรียน
29068 เด็กชายเจตผล  แหลมทอง3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 642
29478 เด็กชายศรชาติ  เหมรัมย�4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641 ย3ายไปกศน.
29612 เด็กหญิงภิชา  ลาสุด5 ติดตาม ซํ้าช้ัน ม.1
29617 เด็กหญิงอธิตยา  มีศรี6 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641
29789 เด็กชายคเณควร  บุญเพ็ชร7
29790 เด็กชายชนะพล  ทองเงิน8
29791 เด็กชายณชพล  มีชุม9
29792 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุมเมน10
29793 เด็กชายทรงฤทธ์ิ  ศรีหาบุญทัน11
29794 เด็กชายธนวัฒน�  วรรณมะณี12
29795 เด็กชายธวัชชัย  กําไรนาก13
29796 เด็กชายปกรณ�  ศิริโยธา14
29797 เด็กชายพุฒิพงค�  สนณรงค�15
29798 เด็กชายรัชภูมิ  สุยะตCะ16
29800 เด็กชายสิงห�  สิงห�ขันธ�17
29801 เด็กชายสิรภัทร  จันทร�เทวี18
29802 เด็กชายสิรวิชญ�  เปVอินทร�19
29803 เด็กชายอภิวิชญ�  มัดดีน20
29804 เด็กชายอัษฎาวุธ  โสดา21
29932 เด็กหญิงกาญเกล3า  เลิศธิติวงศ�22
29933 เด็กหญิงจีอัน เค  มาคาราโย23
29934 เด็กหญิงซาเนีย  หลังปูเตCะ24 ทุน2/64(3.85)

29935 เด็กหญิงธนาภรณ�  จิตต�ประสงค�25
29936 เด็กชายธีทัต  แก3วเมือง26
29937 เด็กหญิงบังอร  นาตCะ27
29938 เด็กหญิงบัวตอง  จิตต�คํานึง28
29939 เด็กหญิงพรชนก  เนวะมาตย�29
29940 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทึมกระโทก30 ทุน2/64(3.81)

29941 เด็กหญิงมิตรสินี  ยงยุทธ์ิ31
29942 เด็กหญิงรุ;งทิวา  ใจเย็น32
29943 เด็กหญิงสายชล  ห3วยห3อง33
29944 เด็กหญิงสุภัสสร  กล่ินแจ;ม34
29945 เด็กหญิงอรนัฐ  อารอบี35
30024 เด็กชายเตชินท�  ม่ันคงชุติภัทร36

รวมท้ังหมด = 36 คนชาย  =  20 หญิง  =  16รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  2 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/08  ท่ีปรึกษา นางสาวนุสบา กลางพิมาย  ,   ห*อง 1426

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
29505 เด็กชายอดิศักด์ิ  ช่ืนใจ1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.1 641
29665 เด็กชายอัลวา  อาลี2 ติดตาม ซํ้าช้ัน ม.1
29805 เด็กชายคุณภัทร  สิงห�ปVอง3
29806 เด็กชายชัยเฉลิมพล  เอ่ียมพงษ�4
29807 เด็กชายณนพไชย  พินิจ5
29808 เด็กชายธนกร  แสงพันธ�6
29809 เด็กชายธนศักด์ิ  ปOXนทอง7
29810 เด็กชายธันยธร  นาคหฤทัย8
29811 เด็กชายนัณฑกรณ�  สว;างแสง9
29812 เด็กชายพันธนากรณ�  เสนศรี10
29813 เด็กชายภานุพร  ศรีแพร11
29814 เด็กชายรัตฐศักด์ิ  ดังเบซา12
29815 เด็กชายวัชรพล  ต;อมคํา13
29816 เด็กชายศุกลภัทร  สีมาวงษ�14
29817 เด็กชายหัสดิน  มัสกา15
29818 เด็กชายอภิชา  แก3วโส16
29819 เด็กชายอาชาวิน  นุมาศ17
29820 เด็กชายอาเดล  บินกาซัน18
29899 เด็กชายพุทธิพงษ�  แก3วน3อย19
29948 เด็กหญิงกาญจนาพร  ดวงชัย20
29949 เด็กหญิงจุฑามาศ  สระแก3ว21
29950 เด็กหญิงโซเฟSย  สะแลแม22
29951 เด็กหญิงณัฐพร  พุฒปVอง23
29952 เด็กหญิงธนาภา  อยู;ไทย24
29953 เด็กหญิงนัดนิชา  จุ;นใจดี25
29954 เด็กหญิงปวารี  หวังพิทักษ�26
29955 เด็กหญิงแพรวา  ทาทอง27
29956 เด็กหญิงรอยพิมพ�  ใจมาธิ28
29957 เด็กหญิงล3อมดาว  สัมมาชีพวิศวกุล29
29958 เด็กหญิงวิราวรรณ�  ชะโกฎ30
29959 เด็กหญิงสโรชา  ศรีป�จฉิม31
29960 เด็กหญิงสุชาดา  อ;อนศรีน3อย32
29961 เด็กหญิงสุมิตรา  สิงห�ไพศาล33
29962 เด็กหญิงอริษา  น่ิมละออ34
30030 เด็กชายปรัตถกร  นาคนัดถ�35

รวมท้ังหมด = 35 คนชาย  =  20 หญิง  =  15



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/09  Giftedท่ีปรึกษา นางสาวจินดา มหาชัย  ,   ห*อง 1216-1

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
29799 เด็กชายวริทธ์ิธร  ชินรักษา1
29821 เด็กชายกสิณพจน�  ขจรศักด์ิชัย2
29822 เด็กชายคณิณ  สายทอง3
29823 เด็กชายชิดตะวัน  พงษ�พิทักษ�4
29824 เด็กชายซาน มียัต  คะยอ5
29825 เด็กชายปกปVอง  บูรณะเสวี6
29826 เด็กชายปรมัตถ�  สําราญเนตร7
29827 เด็กชายพศิน  วโรพิเชฐสรรค�8
29828 เด็กชายวงศพัทธ�  พฤกษ�วังขาว9
29829 เด็กชายอัษฎาวุธ  อาสมาน10
29963 เด็กหญิงกนกพร  ทุมกิจจะ11 ทุน2/64(4.00)

29964 เด็กหญิงกรกนก  ทุมกิจจะ12 ทุน2/64(4.00)

29965 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีคํามุง13
29966 เด็กหญิงชลนิชา  รัตนลัมพ�14
29967 เด็กหญิงชุติมา  เอ่ียมต;อม15
29968 เด็กหญิงธณัชชา  อรุณพูลทรัพย�16
29969 เด็กหญิงธัญญาลักษ�  พจน�สุข17
29970 เด็กหญิงธัญรดี  ศรีสอาด18 ทุน2/64(3.94)

29971 เด็กหญิงนวพรรณ�  มูลสภา19
29972 เด็กหญิงนิชดา  มูหะหมัดตาเฮด20 ทุน2/64(3.95)

29974 เด็กหญิงอภิรยา  ดอนโหน;งชา21 ทุน2/64(3.80)

รวมท้ังหมด = 21 คนชาย  =  10 หญิง  =  11รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  5 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/10  Intensive English Programท่ีปรึกษา นางสาวเบญจมาศ มณีรัตน'  , Mr.A Eng ห*อง 

รหัสวิชา.................................
ผู*สอน....................................

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ข*อมูล ณ วันท่ี  10 พ.ย. 2564

1 2 3
29696 เด็กชายกตัญYู  อํ่าสิงห�1
29830 เด็กชายจิรพัฒน�  มีวังแดง2
29831 เด็กชายไชยะสิริ  สุริวงษ�3
29832 เด็กชายธชาธร  กรุ;นสูงเนิน4
29833 เด็กชายธนภัทร  ต้ังไว35
29834 เด็กชายพชร  วิทยานนท�6
29835 เด็กชายวรวัฒน�  ยอดแก3ว7
29836 เด็กชายศุภรงค�  ตันนุกูล8
29837 เด็กชายอัครวินท�  วิทยานนท�9
29838 เด็กชายอังศุชวาล  ชโยเลิศมงคล10
29891 เด็กหญิงพัชริดา  อารมคง11
29975 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อรุณพูลทรัพย�12
29976 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญชัย13
29977 เด็กหญิงณัฐนิชา  คําแสนพันธ�14
29978 เด็กหญิงณิชาภัทร  แรมประชา15
29979 เด็กหญิงนาดา  พิมพ�วงษ�16 ทุน2/64(3.81)

29980 เด็กหญิงพรปวีณ�  เบียบสันเทียะ17

รวมท้ังหมด = 17 คนชาย  =  10 หญิง  =  7รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  1 คน


