
เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/01  ท่ีปรึกษา นางสาวปภาพินท) คําอ+อง  ,   ห-อง 1220

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
28935 เด็กชายป�ณณวิชญ�  เลิศวณิชชา1 ทุน2/64(4.00)

28937 เด็กชายวิริยะ  กุกุทพันธ�2 ทุน2/64(3.84)

28940 เด็กชายอัฐภูมิ  เมฆประยูร3 ทุน2/64(4.00)

29099 เด็กหญิงณรินกานต�  สุดใจดี4 ทุน2/64(4.00)

29100 เด็กหญิงณัฐริกา  คุณฑี5 ทุน2/64(3.98)

29101 เด็กหญิงณิชกานต�  คงเนตร6
29102 เด็กหญิงณิฌาภัทร  แก9วสารทอง7 ทุน2/64(3.91)

29103 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสุวรรณ8 ทุน2/64(4.00)

29104 เด็กหญิงประภาพรรณ  ทับทอง9 ทุน2/64(4.00)

29106 เด็กหญิงปานเนตร  เน่ืองโพธ์ิ10 ทุน2/64(3.98)

29107 เด็กหญิงป?ยภรณ�  โสดาพิมพ�11
29109 เด็กหญิงพัชรินทร�  อาสมาน12 ทุน2/64(3.87)

29110 เด็กหญิงเพชรินทร�  มีวรรณ13
29111 เด็กหญิงเพชรพราว  ทวิรสกุล14 ทุน2/64(3.91)

29113 เด็กหญิงวรางคณา  บริบูรณ�15 ทุน2/64(4.00)

29114 เด็กหญิงศศิธร  กาชัย16 ทุน2/64(3.94)

29115 เด็กหญิงศิรภัสสร  ป�ญญายาว17 ทุน2/64(4.00)

29117 เด็กหญิงสุทธิดา  ทิวาวงศ�18 ทุน2/64(4.00)

29119 เด็กหญิงสุนิสา  ขาวสม19
29122 เด็กหญิงอัสมีม  ตือบิงหมAะ20 ทุน2/64(3.89)

29123 เด็กหญิงจาฮัน เค  มาคาราโย21 ทุน2/64(3.96)

29128 เด็กหญิงนรินทิพย�  แก9วบางพูด22 ทุน2/64(3.91)

29130 เด็กหญิงนันทกาญจน�  งามสม23
29131 เด็กหญิงนํ้าทิพย�  บุญโม24
29136 เด็กหญิงพัสตราภรณ�  ฮะสะเล็ม25 ทุน2/64(3.96)

29137 เด็กหญิงพิชชานุช  มานชู26
29138 เด็กหญิงภควดี  เดชครอบ27 ทุน2/64(3.81)

29140 เด็กหญิงมนัญญา  เจAะมูหมัด28 ทุน2/64(4.00)

29143 เด็กหญิงวาสิตา  ถ่ินทองหลาง29 ทุน2/64(3.82)

29146 เด็กหญิงอัญญาณี  พงษ�จีน30 ทุน2/64(3.86)

29197 เด็กหญิงณัฐรินทร�  กาซัน31
29202 เด็กหญิงวรดา  บุญชHวย32 ทุน2/64(4.00)

29226 เด็กหญิงอภิญญา  พินิจการ33
29314 เด็กหญิงเปมิกา  สิงห�วิเชียร34
29317 เด็กหญิงรัตนาวลี  รุHงโรจน�35 ทุน2/64(3.86)

รวมท้ังหมด = 35 คนชาย  =  3 หญิง  =  32รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  25 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/02  ท่ีปรึกษา นางนาเดีย ทองดี  ,   ห-อง 1221

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
28931 เด็กชายจีรศักด์ิ  ยุติธรรม1 ทุน2/64(3.81)

28941 เด็กชายกษิดิศ  กะเต็บหมัด2
28948 เด็กชายพงศ�พิพัฒน�  รัตนขันแสง3
28950 เด็กชายเศรษฐพงศ�  บุปผา4
28960 เด็กชายธนกฤต  ศิรินาโพธ์ิ5
29046 เด็กชายเอนก  ศรีมงคุณ6
29049 เด็กหญิงจุฑาทิพย�  สําลีใย7
29052 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคจู8
29054 เด็กชายธนกฤต  ธีระพงษ�9 ทุน2/64(3.88)

29059 เด็กชายภรัณยู  อยูHไทย10 ทุน2/64(3.96)

29070 เด็กชายณัฐดนัย  ภูแดนแจง11 ทุน2/64(3.91)

29074 เด็กชายบัณชร  ชินบุตร12
29076 เด็กชายภูวมินทร�  วัฒนสาร13
29121 เด็กหญิงอันญานี  พัฒธวี14
29124 เด็กหญิงจีรนันท�  แก9วจอหอ15
29133 เด็กหญิงปางลันดา  มิสกาวรรณ�16 ทุน2/64(3.94)

29134 เด็กหญิงฝนทิพย�  สอนกล9า17
29139 เด็กหญิงภควดี  พิมพ�อ9วน18
29141 เด็กหญิงรุจิรา  แซHใช919
29147 เด็กหญิงอารยา  ฮีมวิเศษ20
29153 เด็กหญิงปรียานุช  ทีสุกะ21
29159 เด็กหญิงเลิศอนงค�  แซHต้ัง22
29191 เด็กหญิงกัลยา  เลิศชัยศิริกุล23 ทุน2/64(3.86)

29193 เด็กหญิงญาณิศา  บัวกรด24 ทุน2/64(3.86)

29195 เด็กหญิงณัฐชยา  วณาลัย25
29196 เด็กหญิงณัฐชา  มHวงสีตอง26 ทุน2/64(3.81)

29198 เด็กหญิงนาราภัทร  ทรงศิริ27 ทุน2/64(3.91)

29201 เด็กหญิงพลอยแพรว  ทวิรสกุล28
29209 เด็กหญิงจักรีรนันท�  บุษดี29
29213 เด็กหญิงปวริศา  โสมี30
29216 เด็กหญิงภิริษา  กุลศิริโรจน�รุHง31
29224 เด็กหญิงหน่ึงฤทัย  ปรังเจะ32 ทุน2/64(3.81)

29227 เด็กหญิงอารยา  สมบุญ33
29301 เด็กชายพฤหัส  ศรีพิทักษ�34 ทุน2/64(3.94)

29309 เด็กชายรัฐภูมิ  พงไพร35 ทุน2/64(3.91)

29313 เด็กหญิงจุฑาธิบด์ิ  ต้ังเกียรติกูล36

รวมท้ังหมด = 36 คนชาย  =  14 หญิง  =  22รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  12 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/03  ท่ีปรึกษา นางสาวพนิตนาฎ ทองสุข  , จ+าอากาศตรีฐิติ วงษ)ไพร ห-อง 1222

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
28602 เด็กชายสงกรานต�  บุญอนันต�1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 641
28932 เด็กชายณภัทร  นะช9อย2
28936 เด็กชายป�ณทวี  ทัดแก9ว3
28942 เด็กชายกันตภณ  สโมสร4
28946 เด็กชายธนกร  จอมวงค�5
28955 เด็กชายจิตติพัฒน�  ศรีสิงห�6
28958 เด็กชายทีฆายุ  เกษมรักษ�7
28968 เด็กชายภัทรพล  นาธิราช8
29075 เด็กชายภูเบศ  มีมุข9
29098 เด็กหญิงชนากานต�  นิยะกิจ10
29116 เด็กหญิงสิริยากร  ตรีโพลา11
29126 เด็กหญิงดลยา  พราหมณ�พันธุ�12
29132 เด็กหญิงนิภาภรณ�  แก9วรักษ�13
29142 เด็กหญิงวรินทร  มาสะและ14
29145 เด็กหญิงอมราวดี  คํานนท�15
29149 เด็กหญิงจิราพร  ฤทธ์ิโต16
29158 เด็กหญิงมุขสุดา  มูHฮําหมัด17
29161 เด็กหญิงฐิติมา  สีมา18
29165 เด็กหญิงป�ทมวรรณ  น่ิมเจริญ19
29166 เด็กหญิงปานไพลิน  บุศย�นํ้าเพ็ชร20
29168 เด็กหญิงวรัญญา  วงษ�นาม21
29184 เด็กหญิงธัญญ�นภัส  ลลิตวจีวงศ�22
29187 เด็กหญิงวิลาสินี  ยะรังวงษ�23
29188 เด็กหญิงศิรภัสสร  กองแก9ว24
29190 เด็กหญิงอติกานต�  บุญมาเลิศ25
29199 เด็กหญิงบุญธิดา  ชมฉลาด26 ทุน2/64(3.93)

29204 เด็กหญิงสุวิมล  เมฆลอย27 ทุน2/64(3.81)

29206 เด็กหญิงอัจจิมา  วป?นานนท�28
29207 เด็กหญิงอินทิรา  พินสวัสด์ิ29
29214 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุนนาค30
29222 เด็กหญิงสุธารินี  บุญมาก31
29225 เด็กหญิงอภิชาดา  สีไพรอHอน32
29274 เด็กหญิงวิรัญชนา  ทองโบราณ33 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 641
29312 เด็กหญิงอภิญญา  นุเคราะห�กัน34

รวมท้ังหมด = 34 คนชาย  =  9 หญิง  =  25รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  2 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/04  ท่ีปรึกษา นายสราวุธ วงษาเดิม  ,   ห-อง 1321

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
28100 เด็กชายวิจิตร  ศรีอะนัน1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 642
28186 เด็กชายพรประเสริฐ  ทองสุข2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 642 พักการเรียน
28524 เด็กชายวรเทพ  ปงกันคํา3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 641
28706 เด็กหญิงพรวลัย  ธิมาชัย4 ติดตาม เรียนซํ้า ม.3/632
28807 เด็กชายสุวิจักขณ�  บุญบําเรอ5 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 641 พัก2/62
28944 เด็กชายคุณากร  จันทร�ขุนทศ6
28945 เด็กชายดุลลับฮ�  คันเดลวาล7
28954 เด็กชายกิตติภณ  คล9ายมีปาน8
28964 เด็กชายบุณวัทน�  เปPงสท9าน9
28966 เด็กชายเพชรชัย  แก9วทับทิม10
28982 เด็กชายธนกฤต  ดวงสุวรรณ11
28990 เด็กชายภรัณยู  นรฮีม12
28991 เด็กชายเมฆวรรณ  เวชสันเทียะ13
28996 เด็กชายสรศักด์ิ  สนามชวด14
28999 เด็กชายอิศม�เดช  นามภักดี15
29004 เด็กชายณัฐพล  พูลสิน16
29014 เด็กชายรติวัติ  ศรีมาน17
29026 เด็กชายกาญจนบดินทร�  เทือกมูล18
29031 เด็กชายณัฐพงศ�  ทองอHอน19
29033 เด็กชายธนดล  เจริญย่ิง20
29039 เด็กชายภัครพล  น่ิมเนียม21
29043 เด็กชายอาลามี  เซะวิเศษ22
29060 เด็กชายภิญโญ  วันนิวาส23
29065 เด็กชายสิราภัทร  ศิรินิล24
29078 เด็กชายสมเกียรติ  เรห�มาน25
29081 เด็กชายอัฐพล  ประมุสะกะ26
29097 เด็กหญิงจิดาภา  แก9วเรืองแสง27
29150 เด็กหญิงจิราภรณ�  ธาราสืบ28
29169 เด็กหญิงสายธาร  วิทยาการ29
29170 เด็กหญิงสายนํ้า  ห9วยห9อง30
29172 เด็กหญิงขวัญข9าว  บุญมาเลิศ31
29192 เด็กหญิงฐารุณี  สีมา32
29215 เด็กหญิงแพรวา  ศรลัมภ�33
29220 เด็กหญิงวิลาสินี  กอบกํา34
29223 เด็กหญิงสุพรรณษา  จําปาเงิน35
29315 เด็กชายอรรถพล  กุลพิจิตร36
29676 เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรวารี37

รวมท้ังหมด = 37 คนชาย  =  26 หญิง  =  11



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/05  ท่ีปรึกษา นางสาวสาริศา วงศ)วิวัฒน)  ,   ห-อง 1322

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
28111 เด็กชายณัฐกิตต์ิ  บุตรกระโทก1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 642 กศนรอตอบรับ
28536 เด็กชายธนดล  หวังไชยะ2
28933 เด็กชายปุรเชษฐ�  ขลิบทองรอด3
28947 เด็กชายธันวา  หม่ันงาม4
28969 เด็กชายโมโตนาริ  โคโนะ5
28970 เด็กชายวันชนะ  มะลิวัลย�6 ทุน2/64(3.86)

28971 เด็กชายศิวัจน�  พงศ�อมรรัชต�7
28973 เด็กชายอธิป  กองแก9ว8
28974 เด็กชายอนัส  มะหะมะยาม9
28979 เด็กชายเจษฏา  นาโพธ์ิ10
29006 เด็กชายธนากร  อ่ิมเพ็ง11
29009 เด็กชายนาธาน  พ่ึงเอ่ียม12
29016 เด็กชายวรชิต  ศรีสวัสด์ิ13
29020 เด็กชายศุภโชค  ป?Rนนาค14
29022 เด็กชายอดิเรก  อรุณพูลทรัพย�15
29034 เด็กชายธนาธิป  วงศ�เดชา16
29040 เด็กชายศิวกร  กอกัน17
29048 เด็กชายจารุวิทย�  คําบุญ18
29051 เด็กชายณัฐนนท�  ดวงสุวรรณ19
29058 เด็กชายฟาอีส  วิชา20
29061 เด็กชายรพีภัทร  ประกอบกิจ21
29062 เด็กชายรัฐภูมิ  อป?ดีน22
29135 เด็กหญิงพรชนก  ขวาไชยวี23
29156 เด็กหญิงฟPาใส  อับดุลเลาะ24
29163 เด็กหญิงณิชากร  วุฒิยา25
29180 เด็กหญิงศุภาวรรณ  เสนศรี26
29189 เด็กหญิงศิริลักษณ�  บุญเรือง27
29210 เด็กหญิงชญาดา  ทรัพย�สิน28
29218 เด็กหญิงลักษิกา  เพชรัตน�29
29219 เด็กหญิงวนิตา  ป�นเตAะ30
29689 เด็กหญิงกานกนก  วงษา31
29690 เด็กหญิงฐิตาภา  ไชยลังกา32
29691 เด็กชายคุณากร  กุลสะโมรินทร�33

รวมท้ังหมด = 33 คนชาย  =  23 หญิง  =  10รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  1 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/06  ท่ีปรึกษา นางปAยนุช พลชัย  , นายไพฑูรย) เย็นเกตุ ห-อง 1418

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
28206 เด็กชายป?ยะทิพย�  แก9วทิพรัตน�1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 642
28800 เด็กชายคฑาวุธ  พ่ึงวิกรัย2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 641
28938 เด็กชายศิริโชค  ธรรมศิริ3
28952 เด็กชายกฤตธี  นานช9า4
28972 เด็กชายสุริยา  ผาแก9ว5
28977 เด็กชายกีรติ  มะดะเรส6
28980 เด็กชายชวาน  แดงอินทร�7
28986 เด็กชายธีรภัทร  และสงHา8
28993 เด็กชายวงศกร  ดีมงคล9
28995 เด็กชายศักด์ิสิทธ์ิ  นารHอง10
28998 เด็กชายอชิระ  จงบริบูรณ�11
29001 เด็กชายชัยณรงค�  ครุฑสุวรรณ�12
29003 เด็กชายณัฐกิตต�  พลอยสวHาง13
29005 เด็กชายธนกฤต  เมฆหมอก14
29015 เด็กชายรพีพัตร  หินแก9ว15
29018 เด็กชายยศภัทร  กรดมาก16
29025 เด็กชายกฤษดา  ศรีทอง17
29029 เด็กชายชัยวัฒน�  สุวรรณา18
29037 เด็กชายพรพินิต  อ้ิวรัมย�19
29041 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปานทอง20
29042 เด็กชายอดิเทพ  จันทร�สมาน21
29053 เด็กชายธณปวร  ธาราพรหม22
29079 เด็กชายสิทธิศักด์ิ  คล9อยวิถี23
29118 เด็กหญิงสุธิมนต�  ใจใส24
29125 เด็กหญิงณันทการณ�  มูลวันดี25
29144 เด็กหญิงสุมิตรา  สุวรรณโค26
29152 เด็กหญิงนารีรัตน�  ยนถวิล27
29154 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสมพร28
29167 เด็กหญิงวรนุช  มูฮําหมัด29
29181 เด็กหญิงสิริวิมล  สิงห�เรือง30
29183 เด็กหญิงดีไซจ�น  สายบุญช่ืน31
29302 เด็กหญิงอรวรรณ  อับดุลเลาะห�32
29305 เด็กชายสิรภัทร�  ชัยเทพ33
30028 เด็กหญิงลลิตา  วงษ�เฉลิม34

รวมท้ังหมด = 34 คนชาย  =  24 หญิง  =  10



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/07  ท่ีปรึกษา นายนิกร สาธุชาติ  , นางสุมาลี เวชกุล ห-อง 1419

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
27865 เด็กหญิงณัชชา  เลาะหมัด1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 643 พัก 7พค.61
28173 เด็กชายศัตรานนท�  สุขดี2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 642
28510 เด็กชายอิสรา  โสราจิตร�3
28724 เด็กหญิงไปรยา  อรุณพูลทรัพย�4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 641
28951 เด็กชายอนุวัตร  พิสุทธ์ิไพศาล5
28956 เด็กชายจีระนัยต�  สารสิทธ์ิ6
28962 เด็กชายนวพล  เลาะศิริ7
28965 เด็กชายพลกฤต  สามลปาน8
28976 เด็กชายก9องเกียรติ  ถาวรวงษ�9
28981 เด็กชายณธีพัฒน�  เอ่ียมองค�10
28983 เด็กชายธนันชัย  เณรแขก11
28985 เด็กชายธีรเดช  วงษ�มะเซาะ12
28989 เด็กชายพีรยุทธ  หนูกูล13
28992 เด็กชายรัตตพล  มูหะหมัดตาเฮด14
28997 เด็กชายสุภวัทน�  บุญจันทร�15
29011 เด็กชายป�ณณวัฒน�  ชาวระหาญ16
29024 เด็กชายกรวีร�  โลหคุณาพันธ�17
29028 เด็กชายชลธี  จักขุโรจน�18
29030 เด็กชายชุติพนธ�  เอ่ียมพูลงาม19
29045 เด็กชายเอกอนันต�  มนัสทรง20
29047 เด็กชายเกรียงศักด์ิ  ไผHล9อม21
29055 เด็กชายธนดล  สมจิตต�22
29063 เด็กชายรุHงตะวัน  คลองยวน23
29064 เด็กชายศิรัสพล  ทาบุเรศ24
29127 เด็กหญิงนมิดา  สมพันธุ�25
29148 เด็กหญิงจิตสุพา  คําหลHอ26
29151 เด็กหญิงฐิดาภา  อินทวงษ�27
29155 เด็กหญิงฟPาใส  เข็มกลัด28
29162 เด็กหญิงณัชชา  สุขพลอย29
29164 เด็กหญิงทิพวรรณ  จําปาทอง30
29182 เด็กหญิงขวัญฤดี  ทัดแก9ว31
29186 เด็กหญิงรัตนาพร  พลคณา32
29205 เด็กหญิงอภัสรา  เสือร9าย33

รวมท้ังหมด = 33 คนชาย  =  22 หญิง  =  11



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/08  ท่ีปรึกษา นายกิตติ เพชรศักด์ิหาญ  ,   ห-อง 1420

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
28535 เด็กชายณัฐวัตร  ขันตHอ1
28793 เด็กชายอดิศักด์ิ  วรเกตุ2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 641
28943 เด็กชายคงกระพันธ�  พลมีเดช3
28949 เด็กชายวีรภัทร  วิเศษพันธุ�ชัย4
28959 เด็กชายธนกร  วรวงษ�5
28961 เด็กชายธีรภัทร�  โพศรี6
28967 เด็กชายภัทรนันท�  โตประเสริฐ7
28975 เด็กชายอนุชา  ไชยศรีรัมย�8
28978 เด็กชายจิรโชติ  อุHนกาย9
29007 เด็กชายธิบดี  อินทะรังษี10
29013 เด็กชายภูวดล  ฉิมวิเศษ11
29017 เด็กชายวิชาญ  สุขสําราญ12
29027 เด็กชายคุณากร  แก9วคํา13
29035 เด็กชายปกรณ�  โหยหวล14
29036 เด็กชายปภาวิน  พลมณี15
29038 เด็กชายพีรวิชญ�  จAะธรรม16
29050 เด็กชายฐิติภัทร  คล9ายเผือก17
29066 เด็กชายเกียรติยศ  โพธ์ิวรรณ�18
29073 เด็กชายนัฐพล  กองทอง19
29077 เด็กชายรติกร  มะมูฮําหมัด20
29157 เด็กหญิงภัคจิรา  มาวัน21
29160 เด็กหญิงกรกนก  จันทร�เมือง22
29171 เด็กหญิงสาวิกา  เหลHายา23
29175 เด็กหญิงนารีรัตน�  พวงมาลา24
29178 เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองเมืองหลวง25
29185 เด็กหญิงนิลดา  หลวงอาจ26
29194 เด็กหญิงณัชฐนิชา  พุHมเพ็ชร�27
29236 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเจริญ28
29277 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงภาค29 ติดตาม ซํ้าช้ันม.3 641
29674 เด็กหญิงณัฐธยาน�  แม9นพยัคฆ�30
29677 เด็กชายสุทธิภัทร  เสมอคํา31
29693 เด็กชายขจรศักด์ิ  อยูHเย็น32

รวมท้ังหมด = 32 คนชาย  =  22 หญิง  =  10



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/09  Giftedท่ีปรึกษา นางบุญประคอง อินทา  , นางยุวดี สินสมบูรณ) ห-อง 1215-2

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
28934 เด็กชายบุรธัช  บุตรแสง1 ทุน2/64(4.00)

29084 เด็กชายพีรธัช  กล่ัมภากรณ�2
29085 เด็กชายภัทรดนย�  พงษ�พิทักษ�3
29087 เด็กชายอภิวิชญ�  -4 ทุน2/64(4.00)

29088 เด็กชายอัครศิลปU  ศรีวิเชียร5 ทุน2/64(3.83)

29228 เด็กหญิงคัทลียา  ศิริพรนันทกุล6
29230 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แซHหว9า7 ทุน2/64(3.85)

29232 เด็กหญิงธันยพัต  สีตพงศ�8 ทุน2/64(3.80)

29233 เด็กหญิงนัทธ�ชนัน  ภมรมงคล9 ทุน2/64(3.95)

29234 เด็กหญิงวิศัลย�ศยา  สมมุติ10 ทุน2/64(3.80)

29235 เด็กหญิงศศิวิมล  สมานชิต11 ทุน2/64(3.86)

29692 เด็กชายเคียนเค่ิน  หวัง12

รวมท้ังหมด = 12 คนชาย  =  6 หญิง  =  6รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  8 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3/10  Intensive English Programท่ีปรึกษา นางสาวเกษราพร จันทวัน  ,   ห-อง 1319

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
29082 เด็กชายชนกันต�  ชนะกุล1
29089 เด็กชายเจษฎา  ทังน9อย2
29090 เด็กชายธนกร  หวันโซAะ3 ทุน2/64(3.98)

29091 เด็กชายธนธรณ�  โชคชัยมาดล4
29092 เด็กชายธนัช  ภูจอมนิล5 ทุน2/64(3.82)

29093 เด็กชายวาติกัณฑ�  ซอสูงเนิน6
29094 เด็กชายวิศรุต  ภูHนิเทศ7 ทุน2/64(3.98)

29095 เด็กชายสรรพศาสตร�  ทองแถม ณ อยุธยา8 ทุน2/64(3.98)

29096 เด็กชายสรัล  พานสายตา9
29105 เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีศักดาราษฎร�10 ทุน2/64(3.92)

29120 เด็กหญิงอชิรญา  เต็มใจ11 ทุน2/64(3.91)

29237 เด็กหญิงชนิดาภา  ขุนแสง12 ทุน2/64(3.92)

29239 เด็กหญิงชไมพร  แซHเหล่ียม13
29240 เด็กหญิงนัจญมีย�  สุมาลย�แมน14 ทุน2/64(3.89)

29243 เด็กหญิงพิมพ�ตริยารัตน�  เกตุศร15
29244 เด็กหญิงพิมมาดา  ชัยกําแหง16
29245 เด็กหญิงลินดา  บุญสราง17 ทุน2/64(3.94)

29246 เด็กหญิงสุภัคสรณ�  วรรณวิจิตร18 ทุน2/64(3.91)

29247 เด็กหญิงอภิชญา  ภิญโญ19
29248 เด็กหญิงอัจจิมา  บุญรินทร�20 ทุน2/64(3.82)

29316 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีดอกบัว21 ทุน2/64(3.98)

รวมท้ังหมด = 21 คนชาย  =  9 หญิง  =  12รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  12 คน


