
เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/01  วิทยาศาสตร&-คณิตศาสตร&ท่ีปรึกษา นายนิยม โงนรี  ,   ห-อง 1302

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
28055 นายณัฐพงษ์  ไชยสงคราม1
28065 นายอภนัินท ์ จันทรง์าม2 ทุน2/64(3.94)
28084 นายสรวศิ  สรสริิ3
28213 นายอรรถภทัร ์ เชาวป์ระดษิฐ์4 ทุน2/64(3.95)
28233 นางสาวทศันยี ์ เรอืงทบั5 ทุน2/64(3.88)
28237 นางสาวปทมุวด ี แกว้พกิลุ6
28242 นางสาวแพรวา  มานชู7 ทุน2/64(4.00)
28245 นางสาวมนูา  สาพลเวช8
28251 นางสาวศศธิร  แกว้เนยีม9
28254 นางสาวสชุานาถ  อสิมาแอล10 ทุน2/64(4.00)
28256 นางสาวอรสิรา  หรุม่วสิยั11 ทุน2/64(3.94)
28257 นางสาวอารยา  เทพอตัถาพร12
28266 นางสาวปิยวรรณ  บัวคํา13
28290 นางสาวมัญชพุร  เจนกระบวนหดั14 ทุน2/64(4.00)
28366 นางสาวปณุยนุช  ปณุณะเวส15
28372 นางสาวกญัญาพัชร  จันทรข์าว16 ทุน2/64(3.83)
28373 นางสาวกณัตมิา  สงิหจันทร์17
28374 นางสาวกาญจณา  นภิาชนะเกณฑ์18 ทุน2/64(3.97)
28381 นางสาวพรนภา  ไชยนมิติ19 ทุน2/64(4.00)
28382 นางสาวพลอยวรยี ์ คลา้ยโพธิ:ศรี20 ทุน2/64(4.00)
28383 นางสาวพัชราภา  หอมขนุทด21
28472 นางสาวธญัญพร  ทมุกจิจะ22 ทุน2/64(4.00)
29279 นางสาวพัณณติา  เวโสวา23 ทุน2/64(4.00)
29328 นายคณุานนท ์ แสงศรี24 ติดตาม พัก ม.5 ป�1/64 ศึกษาUSA กลับ ม.5ป�1/65
29339 นางสาวโชตริส  มงคลสถติคณุ25

รวมท้ังหมด = 25 คนชาย  =  5 หญิง  =  20รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  13 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/02  วิทยาศาสตร&-คณิตศาสตร&ท่ีปรึกษา นายชัยณรงค& จิตอารี  ,   ห-อง 1205

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
28062 นายศภุกร  นาคผอ่ง1
28069 นายจักรภทัร  แซล่ี=2
28079 นายพงษ์ศกัดิ:  รัตนโสม3
28155 นายณัฐภณ  ผอ่งพธุ4
28209 นายภทัรพล  จรครบรุี5
28234 นางสาวธญัชนก  อนัทะเกตุ6 ทุน2/64(3.83)
28235 นางสาวนรศิราพร  นวนงาม7
28249 นางสาววรศิรา  บุง้ทอง8 ทุน2/64(3.88)
28268 นางสาวพัทศรา  มปัีญญา9
28287 นางสาวแป้งรํ>า  มะลลิา10
28292 นางสาววรรณชนก  มยิะกร11
28297 นางสาวสจุติรา  วงษ์เนตร12
28299 นางสาวกลัยรัตน ์ นนศริิ13
28316 นางสาวนภสัรา  สาทพิยจั์นทร์14
28337 นางสาวรัตตกิาล  เหมะรา15
28341 นางสาวสพุชิญา  ถาวร16
28376 นางสาวจฑุาภรณ ์ ฮาวตอ่มแกว้17 ทุน2/64(3.92)
28377 นางสาวชนติาภา  เหลา่โชคชยั18 ทุน2/64(3.82)
28379 นางสาวญดาพร  นจิจอหอ19
28389 นางสาวจฑุาพัชญ ์ วัฒนประพันธ์20
28390 นางสาวฐติารยี ์ เสรฐิพรรนกึ21
28392 นางสาวนัสรญีา  ผวิงาม22
29341 นางสาวอารยา  ละออปักษิณ23
29342 นางสาวกญัญรัตร ์ แกว้ตา24
29694 นางสาวศรินิทรท์พิย ์ วงษ์สงฆ์25 ทุน2/64(3.89)
29695 นางสาวพรพรหม  โรจนว์รีะพันธ์26

รวมท้ังหมด = 26 คนชาย  =  5 หญิง  =  21รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  5 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/03  คณิตศาสตร&-ภาษาอังกฤษท่ีปรึกษา นางสาวชไมพร ไชโย  ,   ห-อง 1218

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
27218 นายปราบดา  บนิอบัดลุลา1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642 รอ ออก
28050 นายชชันันท ์ ศรารัชต์2 ทุน2/64(3.96)
28059 นายพงษ์พันธุ ์ ไฉนงุน้3
28063 นายสริวชิญ ์ หวังเจรญิ4
28216 นายธนภมู ิ รักศลี5
28236 นางสาวนันทน์ภสั  ไชยศรษีะ6 ทุน2/64(4.00)
28238 นางสาวปัทมวรรณ  ยอ่มกลาง7 ทุน2/64(4.00)
28252 นางสาวศศวิมิล  ศรไีชย8 ทุน2/64(3.96)
28271 นางสาวมนัชญา  จันทรเ์พ็ญ9 ทุน2/64(4.00)
28360 นางสาวชนาภา  ขนัสงิห์10
28380 นางสาวนราวด ี หวา่งไพรี11 ทุน2/64(3.98)
28387 นางสาวกฤตยิา  ยะสนุทร12
28396 นางสาวภวูด ี ภพัูนนา13
28910 นางสาวปนัดดา  รัตนกลาง14
29287 นายณัฐพัฒน ์ ยางศรี15 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642
29343 นางสาวนชิกานต ์ นลิเนยีม16
29344 นางสาวมนทกานต ์ วชิากจิ17

รวมท้ังหมด = 17 คนชาย  =  6 หญิง  =  11รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  6 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/04  คณิตศาสตร&-ภาษาอังกฤษท่ีปรึกษา นางอริษา ศิริทัศน&  ,   ห-อง 1001

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
27320 นายอชติะ  เหมเมอืง1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642
28054 นายกรวชิญ ์ ประสทิธิ:โสภากลุ2
28138 นายธธัีช  เมธพร3
28148 นายวงศว์สิทุธิ:  ฤทธิ:เพชร4
28185 นายปรวัิฒน ์ วงษ์มาน5
28217 นายธนันชยั  ศรหีาชยั6
28220 นายนพกร  ธปูนํ=าคํา7
28246 นางสาวเมทาว ี ทบัเปลี>ยน8
28288 นางสาวพราวพัชรา  ทองมา9
28306 นางสาวพรรษมณ  พฒุตาลพงษ์10
28347 นางสาวจรัิฐตกิาญ  อารยีพ์ทิกัษ์11
28352 นางสาวพัชญสนิ ี คงปลั>งพัธนันต์12
28358 นางสาวขวญัจริา  เจรญิหลา้13
28369 นางสาววรัทยา  เอี>ยมเพ็ชรรัตน์14 ทุน2/64(3.90)
28391 นางสาวณัฐกฤตา  ณ นคร15
28887 นางสาวมณฑติา  พรหมราช16
28909 นางสาวนันทน์ภสั  เกยทอง17
29345 นางสาวภรณช์มพ ู วงหวังจันทร์18

รวมท้ังหมด = 18 คนชาย  =  7 หญิง  =  11รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  1 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/05  ภาษาญ่ีปุ@นท่ีปรึกษา นางสาวภันทิรา สังขทีป  ,   ห-อง 1324

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
28090 นายคณาธปิ  โพธาวจิติร1
28106 นายหศัดนิทร ์ โซซา่2
28109 นายกอ้งวาท ี เทยีนมณี3
28113 นายธนภทัร  แวน่คู4
28262 นางสาวชนกิานต ์ มานชู5
28333 นางสาวพรไพลนิ  แรงเขตการ6
28388 นางสาวกดิาการ  แจม่ศลิป์7
28394 นางสาวปวณีา  หนูแกว้8

รวมท้ังหมด = 8 คนชาย  =  4 หญิง  =  4



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/06  ภาษาจีนท่ัวไปท่ีปรึกษา นายศิรธันย& แสงนิธิไพศาล  ,   ห-อง 1219

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
27401 นางสาววรารักษ์  โตะ๊มะ1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642
27802 นางสาวอมติรา  แสงทะนนิ2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 641
28058 นางสาวนาเดยีร ์ จันทรม์อ่ม3 ทุน2/64(3.87)
28227 นางสาวโจเบล เค  มาคาราโย4
28229 นางสาวชนมน์ภิา  นาโพธิ:5
28230 นางสาวญาดา  มณีดํา6
28231 นางสาวณัฐพร  สวา่งแจง้7 ทุน2/64(3.85)
28243 นางสาวมนัสนันท ์ สาแกว้8
28244 นางสาวมนัสว ี แกว้วลิยั9 ทุน2/64(3.92)
28250 นางสาววไิลพร  กลบัดี10
28274 นางสาวศศวิมิล  บหุนองขุน่11
28275 นางสาวสวติา  พกิลุทอง12 ทุน2/64(3.81)
28276 นางสาวหนึ>งฤทยั  ไทยภกัดี13
28277 นางสาวเหมอืนฝัน  ฝีมอืสาร14
28278 นางสาวอภชิญา  ชเูวช15
28279 นางสาวอลชิา  ศรสีดุ16
28282 นางสาวไอลดา  พุม่พวง17 ทุน2/64(3.93)
28291 นางสาวรัตตกิาล  ตรกีลุ18 ทุน2/64(3.82)
28300 นางสาวฐติชิญานันท ์ บญุมาหลา้19
28314 นางสาวอบุลวรรณ  การณุรัตน์20
28331 นางสาวนาตาชา  วงษ์สมัน21
28332 นางสาวปัณณพร  เดชพลกรัง22
28338 นางสาวลดาวัลย ์ อนินาสบื23
28340 นางสาวสพุชิญา  เกดิสนัโดด24

รวมท้ังหมด = 24 คนชาย  =  0 หญิง  =  24รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  6 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/07  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร&ท่ีปรึกษา นางสาวศิริกัญญา เสนาคุณ  ,   ห-อง 1305

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
27311 นายณัฐวัฒน ์ เหลี>ยมไทย1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642
27391 นางสาวกญัญาลักษ์  วงศด์อ่น2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642 พัก2/62
27432 นางสาวศภุสิรา  คําชนะ3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642
27748 นายภรู ิ ทองบญุมาก4
28049 นายจริพนธ ์ จติตพิพัิฒนกลุ5
28051 นายธรีศกัดิ:  วรรณมะณี6
28053 นายอธวิฒัน ์ สงิหคํ์า7
28061 นายพทุธพิงศ ์ บญุมาเลศิ8
28078 นายนาวาว ี มว่งมั>น9
28081 นายมงคล  นกเทศ10
28088 นายกฤษดา  ฉมิกลู11
28098 นายวรัญH ู เทยีมทนั12
28117 นายปฏภิาณ  จันทสขุ13
28119 นายรชตวรทิธิ:  ธวุวศิษิฏเ์มธา14
28120 นายวรกานต ์ อนิธแิสง15
28123 นายวรีพล  บูเ่รอืง16
28124 นายวรีวฒั  มหูะหมัดตอเฮด17
28126 นายสรวศิ  ออ่นนิ>ม18 ทุน2/64(3.85)
28129 นายอชริญาณ  บญุญฤทธิ:19
28131 นายกฤษดา  พลูทรัพย์20
28132 นายกวนิ  ปิ>นแกว้21
28140 นายเบญจพล  ขนุพทิกัษ์22
28141 นายพงศกร  สมันเลาะ23
28146 นายรชต  ปานแดง24
28147 นายวรัตถ ์ ถนอมศริศิลิป์25
28158 นายธรรพณ์ธร  พระนคร26
28161 นายนธิกิร  ขนัตี27
28165 นายภาณุพงศ ์ หอมออ่น28
28168 นายภรูภิทัร  พันธุเ์พ็ชร29
28171 นายมานัส  และเลศิผล30
28188 นายพรีพล  สมันเลาะ31
28199 นายจรรกรนิท ์ วงศเ์ดชา32
28202 นายไชยวฒัน ์ สอีายุ33
28207 นายพลกฤต  สขุคะตะ34
28210 นายสรวชิญ ์ บรรณเสถยีรศรี35
28211 นายสงิหา  ไตรสมบตัิ36
28214 นายกติตภิพ  อนุกลู37
28215 นายจติตศิกัดิ:  ตะวังทนั38
28222 นายอธวิฒัน ์ เสตะพันธุ์39
28223 นายโอบออ้ม  ถกูจติร40
28315 นางสาวดารญีา  สอนศรี41
28348 นางสาวณชิาภทัร  อรณุพลูทรัพย์42
28393 นางสาวนัสรนี  กลิ>นมาลยั43
28884 นางสาวนันทกานต ์ พกิลุทอง44
29331 นายราเมศวร ์  สมบตัิ45
29348 นางสาวชนกนันท ์ รณการ46 ทุน2/64(3.96)
29349 นางสาวอรสิรา  กาหรั>ง47
29350 นางสาวณัฏฐา  อรณุพลูทรัพย์48

รวมท้ังหมด = 48 คนชาย  =  39 หญิง  =  9รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  2 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/08  ภาษาจีนและเทคโนโลยีท่ีปรึกษา นายภัทรฉัตร ทองเอก  ,   ห-อง 1401

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
27224 นายราช  ปฏเิวธานุรักษ์1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 641
28067 นายกรระวทิ  หลา่เพชร2
28070 นายจริาย ุ สอจนิดา3
28085 นายสริภพ  วฒุยิากรณ์4
28089 นายกอ้ลยบู ี พว่งเพ็ชร์5
28092 นายธนากร  คมขํา6
28094 นายธรีภทัร  วฒุยิา7
28096 นายรัฐพงศ ์ ไตรพัฒน์8
28104 นายศภุกจิ  หมัดหมดุ9
28107 นายอนุชา  ชื>นตา10
28179 นายณัฐวฒุ ิ หวังพทิกัษ์11
28192 นายวชิยา  เลาะเนาะ12
28198 นายกอ้งกดิากร  ตดึประโคน13
28247 นางสาวเมธณีิ  เพยีรมานะ14 ทุน2/64(3.84)
28283 นางสาวจริายศุริ ิ สบืสี15
28293 นางสาววาสนิ ี อารชีม16
28298 นางสาวอารยา  แจม่ตระกลู17
28302 นางสาวปณติา  บญุเลาะห์18
28303 นางสาวปนัดดา  พลูสนิ19
28356 นางสาวอญัชลกิา  นิ>มละออ20
28357 นางสาวอยัรนี  โตะ๊มิ21
28375 นางสาวจอมขวญั  โถทองคํา22 ทุน2/64(3.81)
28378 นางสาวชรนิญา  เชื=อเมอืงพาน23
28384 นางสาวรวณัินย ์ ศกัดิ:นารากลุ24 ทุน2/64(3.84)
29351 นางสาวบษุบา  ปิ25
29352 นางสาวปฏมิา  คา้ขา้ว26 ทุน2/64(3.96)
29353 นางสาวแพรวา  หมื>นราช27

รวมท้ังหมด = 27 คนชาย  =  13 หญิง  =  14รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  4 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/09  พลศึกษาท่ีปรึกษา นายกฤษณ&ดนัย ศรีใจวงศ&  , นายชํานาญศิลปD เสมาทอง ห-อง 3103

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
27170 นายอภสิทิธิ:  มว่งหวาน1 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642
27196 นายปาราเมศ  วทิยาการ2 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642
27268 นายศราวธุ  พันธศ์รี3 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642 พักการเรียน
27284 นายฟานดี=  ซอหะซนั4 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 642 พักการเรียน
27612 นายกติตศิกัดิ:  สงิหแ์กว้5
28072 นายชาตร ี มดุทรัพย์6
28097 นายวรวฒุ ิ เจรญิสขุ7
28101 นายวรีภาพ  บูเ่รอืง8
28103 นายศภุกร  รัตนว์เิศษ9
28162 นายปรัชญา  แดงโกเมน10
28166 นายภทูพิย ์ สวุรรณทพิย์11
28170 นายมทนะ  มะโน12
28187 นายพรวเิศษ  ฉมิวเิศษ13
28212 นายอชริะวฒัน ์ พนิจิการ14
28284 นางสาวณัฐรกิา  ขํามนิ15
28304 นางสาวปิยะมาศ  วงษาภา16
28305 นางสาวเปมกิา  เลี>ยมวนิจิ17
28311 นางสาววชัณี  ชอบธรรม18
28319 นางสาวบญุรักษา  บญุสวุรรณ์19
28321 นางสาวแพรพลอย  อรณุพลูทรัพย์20
28324 นางสาวลลติา  เปรื>องวชิา21
28336 นางสาวแพรวพรรณ  อรณุพลูทรัพย์22
28342 นางสาวอนุธดิา  ยนืรัมย์23
28361 นางสาวฑติยา  นามสวน24
28370 นางสาวศจุกิา  บญุมาก25
29257 นายณัฐวฒุ ิ สระแกว้26 ติดตาม ซํ้าช้ันม.5 641
29307 นายกฤษดา  ชยัลิ=นฟ้า27
29333 นายธรีภทัร   มัดตาเฮด28
29334 นายภบูดนิทร  การสมเจตน์29
29660 นายธรรมลกัษณ ์ บญุทนั30

รวมท้ังหมด = 30 คนชาย  =  19 หญิง  =  11



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5/10  ออกแบบทัศนศิลปDท่ีปรึกษา นางนันท&สินี อุปพงศ&  ,   ห-อง 1214

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
28091 นายชวกร  วงษ์มาน1
28110 นายกมัพล  ทองบอ่2
28116 นายนราธปิ  กลุชยั3
28157 นายทฐินัินท ์ ชื>นเฉลา4
28172 นายรังสมิันต ์ อํานวยพร5
28363 นางสาวธญัญา่  อุน่อําไพ6
28886 นางสาวญาณศิา  กองแกว้7
28903 นายณัฐวฒุ ิ รุง่เรอืง8
29337 นายดลฤทธิ:  ออ่นสา9
29346 นางสาวณัชชา  แพจติต์10
29355 นางสาวนศิากร  อรณุพลูทรัพย์11
29356 นางสาวไพลนิ  วเิศษสงิห์12
29357 นางสาวณัฐชา  บนิสมุัน13
29670 นายพริยิากรณ ์ เดชขจร14

รวมท้ังหมด = 14 คนชาย  =  8 หญิง  =  6


