
เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/01  ท่ีปรึกษา นางสาวสุชาดา ชูแสง  , นายกษิต+เดช สีหะ ห,อง 1307

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
29359 เด็กชายชินวัตร  คลังพระศรี1
29360 เด็กชายทนกร  ชุบคํา2
29361 เด็กชายธนชัย  เหล#าธนสถิตย&ชัย3 ทุน2/64(4.00)

29363 เด็กชายภาคภูมิ  หวังพิทักษ&4
29365 เด็กชายภูริภัทร  มณีดํา5
29384 เด็กชายฐานพัฒน&  ศักด์ิสง6 ทุน2/64(4.00)

29454 เด็กชายป6ณณวรรธ  คงประเสริฐ7
29461 เด็กชายสุวิจักขณ&  ฤทธิโชติ8
29521 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยะสะกะ9 ทุน2/64(3.94)

29522 เด็กหญิงจารุลดา  ฟองน?อย10 ทุน2/64(3.89)

29523 เด็กหญิงจีรวรรณ  ยงเพชร11
29524 เด็กหญิงชลธิชา  หวังถวิล12 ทุน2/64(4.00)

29526 เด็กหญิงฑิตยา  อ#อนน่ิม13 ทุน2/64(4.00)

29527 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะเล็งลอย14 ทุน2/64(3.89)

29528 เด็กหญิงณัฐวดี  เกียรติธํารงกุล15
29530 เด็กหญิงติณณา  วงษ&ภักดี16 ทุน2/64(3.93)

29531 เด็กหญิงธัญวรัตน&  พลวงนอก17 ทุน2/64(3.94)

29532 เด็กหญิงนนทพร  สังขสุวรรณา18 ทุน2/64(3.94)

29533 เด็กหญิงนิซาวาณี  มะเซ็ง19 ทุน2/64(3.91)

29536 เด็กหญิงมุทิกา  บุญหล?า20
29537 เด็กหญิงเมทินี  สิงสาหัส21 ทุน2/64(4.00)

29538 เด็กหญิงเยาวเรศ  มณีนัย22 ทุน2/64(3.89)

29539 เด็กหญิงรวิสรา  สระทองแก?ว23 ทุน2/64(4.00)

29540 เด็กหญิงรสธร  พรมทอง24 ทุน2/64(4.00)

29542 เด็กหญิงอรอรินทร&  สิริปรีดานนท&25
29543 เด็กหญิงอรัญญา  คําสาวงษ&26
29544 เด็กหญิงอารียา  อุ#นอําไพ27 ทุน2/64(3.94)

29565 เด็กหญิงกนกภรณ&  วชิรพิสิฐศักด์ิ28 ทุน2/64(3.87)

29568 เด็กหญิงชญาดา  สนามพล29 ทุน2/64(3.89)

29581 เด็กหญิงดารารัตน&  ชอบฉิมพาลี30
29621 เด็กหญิงจันทร&ธิมา  ส่ังสอน31
29622 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองไชย32 ทุน2/64(3.94)

29654 เด็กหญิงสุพิชชา  ปะมะโรโป33 ทุน2/64(3.94)

29661 เด็กหญิงอามีนะห&  สิริโอวาส34 ทุน2/64(3.94)

29667 เด็กหญิงบุญจิรา  แสนจันทร&35

รวมท้ังหมด = 35 คนชาย  =  8 หญิง  =  27รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  21 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/02  ท่ีปรึกษา นางสาวธนาภรณ+ ทดแทน  , นายณัฐวัฒน+ พงษ+ภัทรวัชรา ห,อง 1308

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
29368 เด็กชายจิรเทพ  เสียวสุข1
29376 เด็กชายวรวุฒน&  สุภัคจารุสิทธ์ิ2
29377 เด็กชายวีรภัทร  มณีสวาท3
29409 เด็กชายนราธิป  มณีนิล4
29434 เด็กชายภูวเดช  พรหมมุณี5 ทุน2/64(3.96)

29546 เด็กหญิงกัญญารัตน&  สายธนู6 ทุน2/64(3.91)

29547 เด็กหญิงกิติญาพร  แก?วคํา7
29548 เด็กหญิงขนิษฐา  โชคลาภ8
29549 เด็กหญิงจิตรานุช  เตมะศิริ9
29550 เด็กหญิงชมพูทิพย&  บัวอุไร10
29551 เด็กหญิงชลนิชา  กันหา11 ทุน2/64(4.00)

29552 เด็กหญิงปรารถนา  การสังเวชน&12
29555 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพชรภู# 13
29556 เด็กหญิงพูนทรัพย&  ขันทะ14 ทุน2/64(4.00)

29557 เด็กหญิงภัคมาศ  เจียรจตุพร15 ทุน2/64(3.96)

29560 เด็กหญิงวรัญญา  สารินทร&16
29561 เด็กหญิงศศิรัตน&  หวังพิทักษ&17
29562 เด็กหญิงสกาวรัตน&  ประยงค&ทอง18 ทุน2/64(3.96)

29563 เด็กหญิงอภิรินทร&  เย็นใจ19
29564 เด็กหญิงอาธิติญา  ถาวร20 ทุน2/64(3.96)

29575 เด็กหญิงศิริวรรณ  การุณรัตน&21
29577 เด็กหญิงสุรีรัตน&  รุ#งโรจน&22
29580 เด็กหญิงญัศวีม  บอตอ23
29592 เด็กหญิงณิชากร  แสงนาค24
29596 เด็กหญิงอภัสนันท&  พรมวงซ?าย25
29608 เด็กหญิงกัญธิดา  คํามูล26
29610 เด็กหญิงพรรณิภา  ฉิมวิเศษ27
29619 เด็กหญิงกรรณิการ&  สาเกตุ28
29620 เด็กหญิงกวิตา  ทับเปล่ียน29
29627 เด็กหญิงมินตรา  แก?วชูฟอง30
29629 เด็กหญิงสุพิชชา  พุ#มพวง31
29657 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงสว#าง32
29668 เด็กชายจิราทรัพย&  แสนจันทร&33
29675 เด็กชายอภิศักด์ิ  เท่ียงป6ด34

รวมท้ังหมด = 34 คนชาย  =  7 หญิง  =  27รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  7 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/03  ท่ีปรึกษา นางสาวจันทรวดี สุขสําราญ  ,   ห,อง 1309

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
28529 เด็กชายอรรถพล  สงแจ?ง1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28584 เด็กชายสมปอง  แสงโสด2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642 พัก2/62
28684 เด็กหญิงปIยวรรณ  อัตกลับ3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642 พัก2/62
29364 เด็กชายภูมินทร&  แสงประเสริฐ4
29380 เด็กชายกิจนันท&  ภิบาลวงษ&5
29381 เด็กชายกิตติพิชญ&  หอมหวาน6
29382 เด็กชายเกียรติพล  ขํามิน7
29383 เด็กชายโชติวัฒน&  เนตรสง#า8
29385 เด็กชายณชพล  โพธิกุล9
29386 เด็กชายณัฐกิตต์ิ  รุ#งเรือง10
29387 เด็กชายนพรัตน&  รักโคตร11
29388 เด็กชายปฐเจตน&  เสถียรนันทศิริ12
29389 เด็กชายปรเมษฐ  ทาสิมมา13
29390 เด็กชายปรัชญา  เรียกทรัพย&14
29391 เด็กชายภัทรดนัย  ยะกJบ15
29392 เด็กชายภัทรภณ  เกตุแจ?16
29393 เด็กชายเมธี  ภูสมจิตร17
29394 เด็กชายรัชพล  มิดํา18
29395 เด็กชายวรกันต&  บกเขาแดง19
29396 เด็กชายศุภณัฐ  สุนนท&20
29397 เด็กชายสิริพัฒน&  วิวิธสิริ21
29534 เด็กหญิงพราวตะวัน  อู#ทอง22
29541 เด็กหญิงศรีสุดา  อินภูวา23
29566 เด็กหญิงกานต&ธิดา  ยุทธณรงค&24
29567 เด็กหญิงจีระนันท&  สุขแสวง25
29569 เด็กหญิงชิตชนก  ผันครบุรี26
29570 เด็กหญิงฐิภาภรณ&  โกยทอง27
29571 เด็กหญิงธิติมา  ณ บํารุง28
29572 เด็กหญิงนภัทรลดา  ฤทธ์ิไธสง29
29573 เด็กหญิงนภาพร  แย?มย้ิม30
29574 เด็กหญิงพัทรดา  จันธนู31
29576 เด็กหญิงสิริยุพา  กายแก?ว32
29658 เด็กหญิงอารยา  สมพงค&33

รวมท้ังหมด = 33 คนชาย  =  20 หญิง  =  13



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/04  ท่ีปรึกษา นางสาวภัทนฤน แทนไธสง  ,   ห,อง 1310

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
28515 เด็กชายชาญชัย  เหง?าสุวรรณ&1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28542 เด็กชายปพาน  วงศ&ใหญ#2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28601 เด็กชายวีรพันธ&  สอ้ิง3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28850 เด็กหญิงณญาดา  สมพันธุ&4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
29372 เด็กชายนที  บันเล็งลอย5
29379 เด็กชายสิทธิชัย  บันเลงลอย6
29399 เด็กชายกิตติคุณ  พันธาภา7
29402 เด็กชายจารุเดช  พิทักษ&8
29403 เด็กชายฉัตรมงคล  มนัสทรง9
29404 เด็กชายชุติเทพ  ดอนแก?ว10
29405 เด็กชายชุติภาส  ดอนแก?ว11
29406 เด็กชายฐิติภูมิ  กอรอมอ12
29408 เด็กชายธิติวุฒิ  จันแตง13
29410 เด็กชายเนติพล  สุภานนท&14
29411 เด็กชายปรัชญา  มัดดีน15
29412 เด็กชายเปรมทัศน&  จันแตง16
29413 เด็กชายภาณุพงษ&  ขําผักแว#น17
29414 เด็กชายภูวริศ  แสงบัว18
29415 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  ศรีสะอาด19
29416 เด็กชายวัฒณากร  แสงโสภา20
29417 เด็กชายศรราม  แสงแดง21
29418 เด็กชายอนุศร  นามภักดี22
29529 เด็กหญิงดาวิกา  ภูสีเขียว23
29553 เด็กหญิงปรีญาพร  ปานทอง24
29558 เด็กหญิงมินตรา  บางขะกูล25
29579 เด็กหญิงเกศกานดา  แสงจันทร&26
29582 เด็กหญิงปรียาภรณ&  อรุณพูลทรัพย&27
29583 เด็กหญิงพัชรา  ไตรบํารุง28
29584 เด็กหญิงภัทราวดี  วรรณพงษ&29
29585 เด็กหญิงศิริรัก  สุวรรณประชา30
29586 เด็กหญิงหทัยรัตน&  ทองเมืองหลวง31
29587 เด็กหญิงอภิณญา  นันตะระ32
29588 เด็กหญิงอามีนา  หามะ33
30027 เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ&ช่ืน34

รวมท้ังหมด = 34 คนชาย  =  21 หญิง  =  13



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/05  ท่ีปรึกษา นางสาวศรีสมร เวียงนน  ,   ห,อง 1311

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
28563 เด็กชายรพีภัทร  คงดี1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28569 เด็กชายจุลจักร  รอดมณี2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28597 เด็กชายภานุพงศ&  พรมทอง3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28823 เด็กชายสุวรรณภูมิ  หอมสันเทียะ4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
29367 เด็กชายคุณานนต&  เจตดิลกกุล5
29370 เด็กชายณัฐกานต&  ธรรมรูจี6
29373 เด็กชายนภัสกร  บุญสัญ7
29378 เด็กชายสมพงศ&  พงษ&เหล#าขํา8
29420 เด็กชายกรธวัช  นามนพิมพ&9
29421 เด็กชายกวิน  สีเสือ10
29422 เด็กชายกิตติพงศ&  แก?วหาวงศ&11
29423 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  เสสุดตา12
29424 เด็กชายไกรวิชญ&  ยุรยงค&13
29425 เด็กชายชินาภัค  อ#อนพร?อม14
29426 เด็กชายณัฐกานต&  นิยม15
29428 เด็กชายธีระเทพ  วิลานันท&16
29429 เด็กชายนัทธพงศ&  ตรีนก17
29430 เด็กชายบัณฑิต  บุญโม18
29431 เด็กชายประทีป  พงษ&พันธุ&19
29433 เด็กชายภูริ  กูลสวัสด์ิ20
29435 เด็กชายรพีพัฒน&  บุญเปรม21
29436 เด็กชายรัฐชา  แซ#เตียว22
29438 เด็กชายศักด์ิสิทธิพงษ&  เดชภูแก?ว23 ติดตาม ย?าย 23 มิย.64
29440 เด็กชายอัครชัย  ยาวะโนภาส24
29589 เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเรือง25
29590 เด็กหญิงชญาดา  ผนึกดี26
29591 เด็กหญิงณัฐรัชต&  พันธ&ประภา27
29593 เด็กหญิงปภัสสร  ใจงามเลิศวงศ&28
29594 เด็กหญิงภัณฑิรา  คําเสนา29
29595 เด็กหญิงวิชชุภรณ&  สุวรรณเก้ือกูล30
29597 เด็กหญิงอรสา  สายเสวก31
29598 เด็กหญิงอารยา  กานนท&32
29662 เด็กชายภูริพัฒน&  โยธิน33
29664 เด็กหญิงปIยนุช  เล่ือนแก?ว34

รวมท้ังหมด = 34 คนชาย  =  25 หญิง  =  9



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/06  ท่ีปรึกษา นางสาวสําอางค+ มูลวงษ+  ,   ห,อง 1407

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
28560 เด็กชายนัฐทพงศ&  สุขเขียว1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28580 เด็กชายพันทวี  ฉิมวิเศษ2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28846 เด็กชายนที  เดวัน3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642 พัก2/62
28897 เด็กหญิงสุกัญญา  อํ่าทรัพย&4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
29442 เด็กชายก?องภพ  ซึมกระโทก5
29443 เด็กชายจิราเดช  ลุจิตร6
29444 เด็กชายชัยวุฒิ  อรุณพูลทรัพย&7
29445 เด็กชายณัฐพงษ&  แช#มมูล8
29447 เด็กชายดนัย  บูรณะเสน9
29448 เด็กชายธีรพล  บุญสัญ10
29449 เด็กชายธีระพัฒน&  มานชู11
29450 เด็กชายนนธวัฒน&  อ่ิมพร12
29452 เด็กชายปราชญาพงศ&  ทองบุตร13
29453 เด็กชายปวิช  อ่ิมอุดมศักด์ิ14
29455 เด็กชายพงษ&สิทธ์ิ  แตงหยวก15
29456 เด็กชายวีรชัย  ชอบสอาด16
29457 เด็กชายศักดิธัช  จักสาน17
29458 เด็กชายศิรสิทธ์ิ  ศรีทัต18
29459 เด็กชายสรวิชญ&  กองแก?ว19
29460 เด็กชายสุฒิพงษ&  จักรสูง20
29462 เด็กชายอครินทร&  อรุณพูลทรัพย&21
29463 เด็กชายอชิตพล  สาลี22
29599 เด็กหญิงกิตติมา  โตสกุล23
29601 เด็กหญิงพิมพาภร  พุ#มพวง24
29602 เด็กหญิงรวิภา  พงษ&ลา25
29603 เด็กหญิงวรรณภา  สงไพรสน26
29604 เด็กหญิงอรวรรณ  บัวอุไร27
29605 เด็กหญิงอรัญญา  วงษ&ทองคํา28
29606 เด็กหญิงอารดา  ปานนพภา29
29607 เด็กหญิงไอรดา  ชัยชมภู30
29679 เด็กหญิงชนิกานต&  จันทร&หอมหวล31
29683 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร&แก?ว32
29684 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขเกิด33

รวมท้ังหมด = 33 คนชาย  =  21 หญิง  =  12



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/07  ท่ีปรึกษา นางสาวพิณฤดี รูปพรม  ,   ห,อง 1408

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
28551 เด็กชายกฤษดา  ร่ืนอุรา1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28605 เด็กชายอัคร&ศรายุทธ&  เสนศรี2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28963 เด็กชายนิธิบดินทร&  ฉิมปรีดา3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 641
29012 เด็กชายพีรดนย&  พันธุระศรี4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 641พักการเรียน
29067 เด็กชายจักรกฤษณ&  พาจันดี5
29069 เด็กชายณภัทร  อุ#นอําไพ6 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 641
29464 เด็กชายกัญจน&ณพัฒน&  หลวงอํามาตย&7
29466 เด็กชายจิรวัฒน&  บุญตา8
29467 เด็กชายจิรวัฒน&  ภาแกดํา9
29468 เด็กชายชนะพล  ภูบุญคง10
29469 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณเดช11
29470 เด็กชายทรงภน  บุญกลํ่า12
29471 เด็กชายธีรนัยท&  ทําบุญย่ิง13
29472 เด็กชายนธพัต  จงบรรดาล14
29473 เด็กหญิงนํ้าเพชร  ขวัญอยู#15
29474 เด็กชายภัทรกวินท&  อินทรสุข16
29475 เด็กชายวรวิทย&  สินชัยศรี17
29476 เด็กชายวรวุฒิ  บุญชู18
29477 เด็กชายวิทวัส  เสาภา19
29481 เด็กชายสิรภัทร  พุ#มเพ็ชร20
29482 เด็กชายสุรเชษฐ  ศรีศิลปM21
29483 เด็กชายอัสร่ี  เซะวิเศษ22
29484 เด็กชายอานัส  ฉิมวิเศษ23
29609 เด็กหญิงดามณี  แสนเสนาะ24
29611 เด็กหญิงแพรวพรรณ  มะหะหมัด25
29613 เด็กหญิงลดาวัลย&  มุงคุณ26
29614 เด็กหญิงวรัญญา  ท#าดีสม27
29615 เด็กหญิงสุธาสินี  เห็นศิริ28
29616 เด็กหญิงหน่ึงตะวัน  ตุ#มเจริญ29
29618 เด็กหญิงอรวรา  อัคภักดี30
29685 เด็กหญิงธัญย&ธิชา  ลือตาล31
29686 เด็กชายทัศนัย  สายหมี32
29687 เด็กชายปุญญพัฒน&  สว#างภพ33
29688 เด็กหญิงสุกัญญา  มีกุญชร34

รวมท้ังหมด = 34 คนชาย  =  24 หญิง  =  10



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/08  ท่ีปรึกษา นางภัทรา บุณยรัตนสุนทร  , นางสาวศิริพร เท,าเฮ,า ห,อง 1201

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
28509 เด็กชายอัครพนธ&  โสดา1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28545 เด็กชายมงคล  สิทธิเขตร&2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28553 เด็กชายจตุรภัทร  บุณยะพุกกนะ3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 642
28576 เด็กชายปรัญชัย  โสมทอง4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 641
28680 เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรมงคล5
29080 เด็กชายอนัสกาณฑ&  คงปล่ังพัธนันต&6
29211 เด็กหญิงธันยา  สมบูรณ&วงศ&7 ติดตาม ซํ้าช้ันม.2 641
29371 เด็กชายธีระวัฒน&  ท้ิงโคตร8
29375 เด็กชายภูริวัจน&  สถิตย&จิรฐากูร9
29485 เด็กชายกฤษณะ  พ#วงสกุล10
29486 เด็กชายเกียรติกุล  บุญเจริญ11
29487 เด็กชายคฑาวุธ  เพ็ชรสวาท12
29488 เด็กชายติณณ&  เจือจันทร&13
29489 เด็กชายติณภพ  ภูจอมใจ14
29490 เด็กชายทัศน&ทพล  คําพูล15
29491 เด็กชายนันทกร  อ#อนนวล16
29492 เด็กชายบุญฤทธ์ิ  อินทร&จํานงค&17
29493 เด็กชายปณวรรษ  ป6ทมะ18
29494 เด็กชายปุณณพัฒน&  ประชานนท&19
29495 เด็กชายพงษ&ศกร  สดคมขํา20
29496 เด็กชายพลพล  จันทร&เพ็ญ21
29497 เด็กชายพันธวีร&  ภูมิบุตร22
29498 เด็กชายภัททิยะ  จันที23
29499 เด็กชายภูวรินทร&  ถาวรเรือง24
29500 เด็กชายรพีภัทร  สองนา25
29501 เด็กชายวีรยุทธ  อินทศร26
29502 เด็กชายศิรายุ  โยลัย27
29504 เด็กชายศุภวิชญ&  จันทร&ดี28
29554 เด็กหญิงปวริศา  ขนอม29
29623 เด็กหญิงฐิติวรดา  เขียวอ่ิม30
29624 เด็กหญิงณปภัช  เท่ียงรัมย&31
29626 เด็กหญิงนิชาภัทร  จําปา32
29628 เด็กหญิงวุฒิพร  มีโคตร33
29655 เด็กชายวีระพงษ&  มานชู34
29666 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พูนแสนรัก35

รวมท้ังหมด = 35 คนชาย  =  27 หญิง  =  8



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/09  Giftedท่ีปรึกษา นางสาวภัทรนันท+ รัตนพันธ+  ,   ห,อง 1216-2

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
29362 เด็กชายพงษ&ศิริ  อินทา1 ทุน2/64(4.00)

29506 เด็กชายคมกฤษ  สุทธิประภา2
29508 เด็กชายม่ันคง  บุญชนะมนตรี3 ทุน2/64(3.83)

29509 เด็กชายสรณันญ&  เจียมจักร&4
29510 เด็กชายสุทิวัส  แก?วกล?า5 ทุน2/64(4.00)

29511 เด็กชายอชิราวิชญ&  มีสง6
29512 เด็กชายอาทิตย&  หวังกา7 ทุน2/64(4.00)

29630 เด็กหญิงกรรณิศา  เจนใจ8 ทุน2/64(4.00)

29631 เด็กหญิงณัฐฑณิชา  แก?วหนูนะ9
29632 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทะสอน10
29633 เด็กหญิงดลชนก  ติยานนท&11
29634 เด็กหญิงธนันญา  สุบูรณ&12 ทุน2/64(3.98)

29635 เด็กหญิงธัญพิชชา  สารจันทร&13
29636 เด็กหญิงธัญลักษณ&  ประสานศรี14
29637 เด็กหญิงพลอยมณี  คําพุทธ15
29638 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาทาม16 ทุน2/64(3.81)

29639 เด็กหญิงศุภิดา  รอดมีเชาวน&17
29640 เด็กหญิงสรญา  จิตร&ชนะ18 ทุน2/64(3.89)

29641 เด็กหญิงสุธาสินี  มีนิล19 ทุน2/64(3.89)

29642 เด็กหญิงสุภัสสร  ชิดโคกสูง20 ทุน2/64(3.97)

29643 เด็กหญิงอัญชิสา  ชูช่ืน21 ทุน2/64(3.94)

29656 เด็กชายศรวณิก  เร่ียศรีจันทร&22

รวมท้ังหมด = 22 คนชาย  =  8 หญิง  =  14รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  11 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2/10  Intensive English Programท่ีปรึกษา นางสาวปราณีต บัวทอง  ,   ห,อง 1318

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
29358 เด็กชายจีโอ วาเลนไทน&จูเนีย  ไดเกบูอาโซ1
29513 เด็กชายณัฐวุฒิ  จรัลพรเลิศสิน2
29514 เด็กชายณัฐเศรษฐ&  เรืองลาภ3
29515 เด็กชายธาวิน  โยธา4
29516 เด็กชายปธานิน  บุญยังดํารง5
29517 เด็กชายพรศรัณย&  ผลงาม6
29518 เด็กชายภัทรดนัย  พยุงทอง7
29519 เด็กชายภัทร&นรินท&  บุญวิลัย8
29520 เด็กชายสิรภัทร  เอ่ียมวัน9
29525 เด็กหญิงฐิตติกานต&  พราหมพันธ&10 ทุน2/64(4.00)

29644 เด็กหญิงกรณิศ  เฉิดโฉม11 ทุน2/64(3.80)

29645 เด็กหญิงณัชณิชา  บํารุง12 ทุน2/64(3.95)

29646 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูแก?ว13 ทุน2/64(3.90)

29647 เด็กหญิงฟาติน  ขันทอง14 ทุน2/64(4.00)

29648 เด็กหญิงเมสสิยาห&พร  โพธิอ#อน15 ทุน2/64(3.86)

29649 เด็กหญิงวริศรา  เสสา16 ทุน2/64(3.81)

29650 เด็กหญิงวิรตา  ธารผาภูมิ17 ทุน2/64(3.96)

29651 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวาท18 ทุน2/64(4.00)

29652 เด็กหญิงสุธาศิณี  ธงชัย19
29653 เด็กหญิงอรพรรณ  เล็กตระกูลชัย20 ทุน2/64(3.90)

รวมท้ังหมด = 20 คนชาย  =  9 หญิง  =  11รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  10 คน


