
เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/01  วิทยาศาสตร&-คณิตศาสตร&ท่ีปรึกษา นายฮานาฟ� เหมตระกูลวงศ&  ,   ห/อง 1212

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
28482 นางสาวกวินทิพย�  ชูทอง1
28607 นายกฤษฎา  ลอยมณี2 ทุน2/64(3.91)

28610 นายพงศ�พิสิทธ์ิ  เอกฉาย3 ทุน2/64(3.94)

28625 นางสาวจริยา  พรโชติทวีรัตน�4 ทุน2/64(3.85)

28630 นางสาวธนพร  วิริยกสิกร5
28634 นางสาวป1ยาภรณ�  พิมพ�ผิว6 ทุน2/64(4.00)

28640 นางสาวรินลณี  สาสกุล7 ทุน2/64(4.00)

28646 นางสาวอรวรรยา  โยธา8 ทุน2/64(3.95)

28648 นางสาวกิตติยาพร  คําพินิจ9 ทุน2/64(3.94)

28650 นางสาวชมพูนุช  จันทะแจ8ม10 ทุน2/64(3.94)

28655 นางสาวณัฐรัตน�  พลวงนอก11 ทุน2/64(4.00)

28657 นางสาวณัฐวรา  ทะมะละ12
28668 นางสาวสิริธิดา  ใจตรง13 ทุน2/64(4.00)

28670 นางสาวอานันพร  บุญจันทร�14 ทุน2/64(3.91)

28671 นางสาวอารยา  จราฤทธ์ิ15
28730 นางสาวปภาวรินทร�  จันทร�ขาว16
28731 นางสาวป1ณฑิรา  ต้ังผลสมบูรณ�17 ทุน2/64(3.97)

28732 นางสาวนทวรรณ  โนนยางเคน18 ทุน2/64(3.98)

28735 นางสาวโยธิดา  โจระสา19 ทุน2/64(3.98)

28742 นางสาวตAนนํ้าฟCา  สวัสดี20
28750 นางสาววราภรณ�  ปDEนไลA21 ทุน2/64(3.95)

28801 นายชาณุพิชญ�  ยอง22
28842 นางสาววริศรา  ปรางค�ทอง23 ทุน2/64(4.00)

28844 นางสาวอนงค�พร  ปะผาลา24 ทุน2/64(3.94)

28863 นางสาวพิณรัตน�  พีรศิรสิทธ์ิ25
28866 นางสาวอัญชิสา  พนักศรี26 ทุน2/64(3.95)

29993 นางสาวกิติญาดา  กําพลศรี27 ทุน2/64(3.82)

29994 นางสาวบูชิตา  คุรุสวัสด์ิ28
29995 นางสาวเบญญาภา  ศรีดามา29
29996 นางสาวภัทราวดี  ภูแดนแก8ง30
29997 นางสาววีรยา  นิกาจ๊ิ31
29998 นางสาวศุภกร  กองจินดา32

รวมท้ังหมด = 32 คนชาย  =  3 หญิง  =  29รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  19 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/02  วิทยาศาสตร&-คณิตศาสตร&ท่ีปรึกษา นางจันทร&เพ็ญ เมืองสง  ,   ห/อง 1312

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
28500 นายธนากร  คําฟู1
28544 นายพีรพัฒน�  มะนาวหวาน2
28613 นายเอกพงศ�  กมลปราโมทย�3 ทุน2/64(3.94)

28618 นายธนภูมิ  โฆษิตสัจกุล4
28649 นางสาวกุลพรภัสร�  ประเสริฐภัทรวี5
28653 นางสาวณัฐธิดา  จันทร�ปาน6
28654 นางสาวณัฐธิดา  จินดา7 ทุน2/64(3.89)

28659 นางสาวนพัตรา  สาทิพย�จันทร�8
28678 นางสาววิรากร  ไมลา9
28681 นางสาวอริสรา  ซาเล10
28712 นางสาวคุณิตา  ซ8อมจันทึก11
28729 นางสาวกมลนัท  ทองบ8อ12 ทุน2/64(3.89)

28733 นางสาวเบญญาภา  รังสีทอง13 ทุน2/64(3.91)

28736 นางสาวกรรณชนก  ทองงาม14
28740 นางสาวเกศินี  ภิญโญ15
28741 นางสาวณัชยาภา  บํารุง16
28786 นายธนวัฒน�  กลาบดอก17
28787 นายลภัส  เลิศชวนิตย�18
28790 นายชินภัทร  ฮุยเอNง19
28795 นางสาวดารารัตน�  ศรีประเสริฐ20
28818 นางสาวดาริกา  สว8างนวล21 ทุน2/64(3.80)

28820 นางสาววราติการณ�  บรรเทิงสุข22
28843 นางสาวสิรินดา  วังคะวิง23 ทุน2/64(4.00)

28854 นางสาวอนัญญาพร  เจริญย่ิง24 ทุน2/64(3.92)

28864 นางสาวศศิธร  พิลาศรี25 ทุน2/64(3.91)

28873 นางสาวปูชิตา  พุทธพชรมณี26
29296 นางสาวเมธาวี  งามตรง27
29981 นายพีระวิทย�  ลAอมวงษ�28
29999 นางสาวธัญญาเรศ  เรทนู29
30000 นางสาวธิดามาศ  เพชรศรี30 ทุน2/64(3.94)

30001 นางสาวแพรญารัตน�  สินไพบูลย�31
30002 นางสาววริศรา  ฟCองเสียง32 ทุน2/64(4.00)

30003 นางสาวศิริญากร  ซ8อมประโคน33
30004 นางสาวสุวรรณี  ง้ิวลาย34 ทุน2/64(3.91)

30013 นางสาวณัฐกาญจน�  ทิวากรศศิธร35

รวมท้ังหมด = 35 คนชาย  =  8 หญิง  =  27รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  11 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/03  คณิตศาสตร&-ภาษาอังกฤษท่ีปรึกษา นางสาวรัตติญา วงศาจันทร&  ,   ห/อง 1402

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
28485 นายอัษราวุฒิ  ลําภา1
28489 นายจักรวุฒิ  กัลพฤกษ�2
28491 นายชัยสิทธ์ิ  เย็นจิตร3
28492 นายเพชรมงคล  เพชรภู84
28573 นายธนวัฒน�  แพนศรี5 ทุน2/64(3.93)

28579 นายป1ยะวัฒน�  แกAวมงคล6
28620 นายเพชรบูรพา  เรืองปราชญ�7
28621 นายภูรินทร�  เหมมัน8
28624 นางสาวกันตวรรณ  สุวรรณเรืองศรี9 ทุน2/64(4.00)

28627 นางสาวชลธิชา  สิทธิรัมย�10 ทุน2/64(3.83)

28629 นางสาวณัฐณิชา  มูหนะ11
28636 นางสาวพิมพ�ชนก  มะลิลา12
28638 นางสาวรวีวรรณ  จันทร�เทศ13
28647 นางสาวอุทุมพร  เลาะวิเศษ14 ทุน2/64(3.88)

28651 นางสาวณัฐกานต�  หวังเจริญ15
28663 นางสาวพรรวษา  แซ8โตNว16 ทุน2/64(3.86)

28666 นางสาวลักษณพร  เกตุสน17
28667 นางสาววรรณพร  พิมพิสัย18
28677 นางสาวรัญชิดา  รักญาติ19 ทุน2/64(3.96)

28690 นางสาวเสาวลักษณ�  ไชยรัตน�20
28692 นางสาวกัลยา  บุญเปรม21 ทุน2/64(3.90)

28693 นางสาวจิราพัชร  สุริยา22
28709 นางสาวมนัสนันท�  ยอดศรีเมือง23
28711 นางสาวกุลธิดา  อินถาเครือ24 ทุน2/64(4.00)

28713 นางสาวชลธิดา  คูณพงษ�25
28714 นางสาวณัฐชยา  โสดามัก26
28717 นางสาวสิรินดา  ผุดอักษร27
28734 นางสาวภัทรธิดา  วงษ�สว8าง28
28784 นางสาวณัฏฐณิชา  ปรางเทศ29
28791 นายธรรมกร  สุธิทํามา30
28805 นายรบชนะ  อัฐนาค31
28867 นายกนกพล  เปาอินทร�32
28870 นางสาวจิตรประภา  วรรณกิจ33
29273 นายอนุภาพ  นามอาษา34
29293 นางสาวกมลทิพย�  พลเย่ียม35 ทุน2/64(4.00)

29318 นายโฆษิต  มีสง36
29946 นางสาวกุลนิดา  สงค�สุข37
30005 นางสาวพิมพ�นิภา  สินไพบูลย�38 ทุน2/64(3.91)

รวมท้ังหมด = 38 คนชาย  =  13 หญิง  =  25รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  10 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/04  ศิลปAท่ัวไป ภาษาไทย-สังคมศึกษาท่ีปรึกษา นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ  ,   ห/อง 1317

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
28181 นายนันทวุฒิ  กุดมนต�1
28501 นายธนากร  รอยตระกูล2
28502 นายธวัชชัย  นุAยน่ิง3
28506 นายวิวัฒน�  แกAวผกา4
28508 นายศิวัช  อรุณพูลทรัพย�5
28528 นายอธิป  กันยาวงค�6
28534 นายโชติมนต�  พาอ้ัง7
28537 นายนนทพัทธ�  ปDญญา8
28556 นายเดชาพล  นAอยนงค�เยาว�9
28572 นายดนัย  ภูตAองใจ10
28581 นายพีรภัทร  ขํามิน11
28669 นางสาวสุรีรัตน�  เรียนหัตกรรม12
28673 นางสาวกุสุมา  แสงสุก13
28676 นางสาวณัฐธิดา  สูนย�สาทร14
28695 นางสาวภักจิรา  มานชู15
28722 นางสาวณัฐกาญจน�  นวลทอง16
28821 นายปวริศ  แกAวเมือง17
28829 นางสาวมานิตา  ไวว8อง18
28833 นายเตชิน  แปCนกลัด19
28836 นายสิรภัทร  จิราสิต20
29326 นายวรากรณ�  เหล8าชัย21
29982 นายณัฐวัตร  นันติยะ22
29983 นายณัฐวุฒิ  สมบัติรักษ�23
29984 นายณัฐวุฒิ  สังข�แกAว24
29985 นายยินดี  ภูลาหา25
29986 นายสุรเชษฐ�  แพทอง26
29989 นายพีรพงษ�  เขียวพระอินทร�27
30006 นางสาวกวินทิพย�  รอดนิล28
30007 นางสาวเกวลิน  ใจบุญ29
30008 นางสาวชนกานต�  สืบสาย30
30009 นางสาวป1ยวรรณ  เผือกนAอย31
30010 นางสาวพัชราภา  แสงจันทร�32
30011 นางสาวภัทรธิดา  คุAมครอง33
30012 นางสาวกัญญาดา  ศิวิลัย34
30021 นางสาวธิดาจัสมิน  ซัลเวจ35

รวมท้ังหมด = 35 คนชาย  =  21 หญิง  =  14



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/05  ภาษาญ่ีปุCนท่ีปรึกษา นายพัทธนันท& วิยะรันดร&  ,   ห/อง 1326

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
28317 นางสาวนภาลัย  คําบุญ1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641
28490 นายเจษฎา  ศรีภูธร2
28609 นายปรวัฒน�  ขจรศักด์ิชัย3
28622 นายมัศพล  ศุภณีดิส4
28628 นางสาวชุติกาญจน�  แซ8โฟCง5
28631 นางสาวธีรดา  โสภา6 ทุน2/64(4.00)

28639 นางสาวรักชนก  กาญจนศักด์ิ7
28641 นางสาววรรณษา  แสงช8วง8 ทุน2/64(4.00)

28682 นางสาวจีรวรรณ�  ชายทวีป9
28691 นางสาวอรปรียา  มิดํา10
28701 นางสาวชาลิสา  มีศิล11
28739 นางสาวกุลกันยา  บกเขาแดง12
28747 นางสาววรางคณา  ฤกษ�ศิลานนท�13 ทุน2/64(3.95)

28816 นายสตคุณ  ทรงพูนทรัพย�14
28868 นายชินภัทร  อAนทอง15
29268 นางสาวปDนรีย�  ทัดแกAว16 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 642
29330 นายอนุชา  อินทร�อาน17 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641
29987 นายรัฐภูมิ  มิดํา18
30014 นางสาวสโรชา  พ่ึงเอ่ียม19
30023 นางสาวกวิญธิชา  มณีอินทร�20

รวมท้ังหมด = 20 คนชาย  =  7 หญิง  =  13รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  3 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/06  ภาษาจีนท่ีปรึกษา นางจันทิรา เหลียง  ,   ห/อง 1413

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
27831 นางสาวเบญจพร  ธูปทอง1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 642
28541 นายบุราชัย  สละสําราญ2
28615 นายเจษฎา  โพธ์ิพระ3
28642 นางสาววิชาดา  เถาว�ชาลี4 ทุน2/64(4.00)

28645 นางสาวหทัยภัทร  เจริญทรัพย�5 ทุน2/64(3.96)

28672 นางสาวกมลวรรณ  ยะสะกะ6 ทุน2/64(4.00)

28675 นางสาวณัฏฐธิดา  พวกไทยสง7 ทุน2/64(3.95)

28679 นางสาวสกาวเดือน  กาวงษ�8 ทุน2/64(3.83)

28688 นางสาวสิรินยา  สุดี9 ทุน2/64(3.95)

28689 นางสาวสุดธิดา  ภูคํา10 ทุน2/64(3.85)

28704 นางสาวปภัสรา  ใจงามเลิศวงศ�11 ทุน2/64(3.96)

28737 นางสาวกรพินท�  อนุชน12
28738 นางสาวกาลระวี  ทองปDญญางาม13
28744 นางสาวนันท�นภัส  ณ นคร14 ทุน2/64(3.96)

28746 นางสาวภูษณิศา  จรครบุรี15
28783 นางสาวฐิตาสิรี  ณ ระนอง16 ทุน2/64(3.93)

28794 นางสาวจิรัญญา  พ่ึงสําโรง17 ทุน2/64(3.88)

28796 นางสาวทิพย�ลดา  มิดํา18 ทุน2/64(3.96)

28797 นางสาวบัณฑิตา  วงษ�สวัสด์ิ19 ทุน2/64(3.86)

28804 นายภัทรพล  ปDญญาธีรภาพ20 ทุน2/64(3.80)

28817 นางสาวชารีมา  ขําธานี21 ทุน2/64(3.85)

28837 นายสุทธา  ต้ังเจริญ22
29319 นางสาวธัญภรณ�  มัตตาเฮต23 ทุน2/64(3.96)

29321 นางสาวอัจฉราพรรณ  ปDEนโต24

รวมท้ังหมด = 24 คนชาย  =  4 หญิง  =  20รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  16 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/07  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร&ท่ีปรึกษา นายฉกาจ คํามะณีจันทร&  , นายปรัชญา หาญประสพ 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
27246 นายฐิติวัฒน�  ศิรินัย1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 642
27888 นางสาวสุธิดา  เรียนหัตกรรม2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 642
28479 นายชนะชล  บุญญาภักดีพันธ�3
28480 นายณัฏฐวุฒิ  คAาวัตถุ4
28495 นายคเชนพ�  กอนไชย5
28497 นายจิราเมธ  ตรีนก6
28504 นายปฏิพัทธ�  เทAาเลา7
28514 นายชัยวัฒน�  ศรีมัย8
28516 นายชินวัตร�  แฝงสีคํา9
28517 นายฐิติกรณ�  ธํารงชูชัย10
28521 นายชัยวัฒน�  บูชาพันธ�11
28533 นายชนม�กวี  ชุมคง12
28540 นายนัทฐวุฒิ  แสนบรรดิษฐ13
28550 นายอดิศักด์ิ  แกAวศรี14
28558 นายธีรสิทธ์ิ  โสภา15
28577 นายปDญญา  ดUะศิริ16 ทุน2/64(3.89)

28593 นายนรภัทร  เก็บทอง17 ทุน2/64(3.81)

28614 นายเกศฎา  พัฒนรักษา18
28616 นายตนุภัทร  สุวรรณกุล19
28619 นายนราธิป  รักษาภักดี20
28644 นางสาวสุณิชา  นAอยฉวี21
28660 นางสาวนิรัญญา  เอ่ียมสุกใส22
28662 นางสาวป1ยรัตน�  ภูมิไชยา23
28683 นางสาวนฤพร  ขันตี24
28699 นางสาวอินทิรา  ชุ8มเสนา25
28710 นางสาวสุธาสินี  พระจันทร�ศรี26
28716 นางสาววิชญาดา  หวังสาสุข27
28749 นางสาวอัญชลี  โพธ์ิศรี28 ทุน2/64(3.89)

28758 นายรัฐภูมิ  ล้ิมเลิศ29 ทุน2/64(3.89)

28773 นายณัฐดนัย  กาสินพิลา30
28788 นายอัครพล  เท่ียงวงศ�31 ทุน2/64(3.84)

28789 นายจิรายุ  สีละสังวร32
28831 นายกมลภพ  ไชยอินปDน33
28845 นายณัฐพล  ยุบลชู34
28848 นายภาคิน  นกเอ้ียงไทย35
28924 นายพงศกร  จิตรเพ่ิม36 ทุน2/64(3.89)

29278 นายหัสชัย  ม่ังมี37
29909 นายปองพล  ทับทิม38
29988 นายรามภูมิ  ณ นครพนม39
30025 นายสหภาพ  ศิริพร40

รวมท้ังหมด = 40 คนชาย  =  31 หญิง  =  9รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  6 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/08  ภาษาจีนและเทคโนโลยีเพ่ืออาชีพท่ีปรึกษา นางสุคันธมาศ ใจดี  ,   ห/อง 1325

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
28178 นายณัฐทวุธ  วันหวัง1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641
28483 นายวีรภัทร  จันทร�เขียว2
28604 นายอภิรักษ�  วงษ�สวัสด์ิ3 ทุน2/64(3.84)

28687 นางสาวมนัสญา  บุญธรรม4
28698 นางสาวสุภัสสร  บุญเรือง5
28726 นางสาวศศิวรรณ  มาลัยทัต6
28799 นางสาวอาทิตยา  สุขเจริญ7
30015 นางสาวผุสสดี  พรหมชนะ8 ทุน2/64(3.87)

รวมท้ังหมด = 8 คนชาย  =  3 หญิง  =  5รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  2 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/09  พลศึกษาท่ีปรึกษา นางสาวขนิษฐา แก/วศรีลา  , นายพงศ&สวIาง พรมบุตร ห/อง 3102

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
26725 นายธนวัฒน�  การสังเวชย�1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641
27191 นายเดชอุดม  ทาพินธุ2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 642
28086 นายสุรสิทธ์ิ  ชิงดวง3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641 ยAายออก ยAายกลับ
28114 นายธนาธิป  พุ8มพวง4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641
28194 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ภูคงนํ้า5 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641 ยAายเทคโนโลยี
28289 นางสาวฟารีดา  สมพงค�6
28499 นายธนเดช  มูลสิงห�7
28507 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ทรัพย�มามูล8
28511 นายเอกพงษ�  วงษ�ยีเมาะ9
28513 นายเจตนิพัทธ�  โสภาแกAว10
28527 นายอชิรวัตร  รุ8งเรืองศรี11
28530 นายอัมรินทร�  บุญธรรม12
28532 นายกฤษดา  ศรีหานาม13
28552 นายกิตติพงศ�  จันทนุภา14
28555 นายณฐวัฒน�  กองทอง15
28557 นายเตชินท�  เลิศธิติวงค�16
28562 นายปVรติ  คงประเสริฐ17
28565 นายวีระศักด์ิ  ว8าพัฒนวงศ�18
28568 นายอานัส  แว8นทอง19
28571 นายณัฐพล  วงศ�ศรีชา20
28583 นายศุภกร  แหวนวงษ�21
28585 นายสิรภัทร  อรุณพูลทรัพย�22
28591 นายธนดล  ยลถวิล23
28592 นายธนวรรธ  ป1นะนัน24
28606 นายอาทิตย�  มโนแสน25
28718 นางสาวสุปวีณ�  แยAมละมัย26
28792 นายรุ8งตะวัน  สัมมนา27
28803 นายปฏิภาณ  ปานนิล28
29947 นางสาวธนภรณ�  คําจําปV29
29991 นายอลัม  เจUะหลง30

รวมท้ังหมด = 30 คนชาย  =  27 หญิง  =  3



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/10  ออกแบบทัศนศิลปAท่ีปรึกษา นายสุชาติ บุญภา  ,   ห/อง 1404

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
28134 นายกูAเกียรติ  เชยสุวรรณ1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641
28525 นายวัฒนา  สาริวัตร�2
28561 นายปฏิภาณ  พ่ึงโพธ์ิทอง3
28566 นายสรวิชญ�  เสาแก8น4
28623 นางสาวกนกนุช  กลAาหาญ5 ทุน2/64(4.00)

28633 นางสาวปาณิสรา  งามวงษ�วาน6
28643 นางสาวศรัญญา  สุทธิโชติ7
28674 นางสาวณภัทร�  เหมจันทร�8
28694 นางสาวป1ยธิดา  สีดาฟอง9
28697 นางสาววิลาวรรณ�  เล้ียงสอน10
28748 นางสาวอังควรา  เดชมาก11 ทุน2/64(3.85)

28838 นางสาวกรกนก  สิริปรีดานนท�12
28872 นางสาวนลินทิพย�  เกียรติกมลชัย13
29294 นางสาวอทิตยา  ตุAมนิลกาล14
29306 นางสาววรรณวิศา  ชัยล้ินฟCา15
29338 นายธนากร เจฟฟรี  เวอร�ดองก�16 ติดตาม ซํ้าช้ันม.4 641
29671 เด็กหญิงใยฟCาอัปสร  มะธิโต17
29992 นายพีรณัฐ  เสนาคูณ18

รวมท้ังหมด = 18 คนชาย  =  6 หญิง  =  12รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  2 คน


