
เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/01  วิทยาศาสตร&-คณิตศาสตร&ท่ีปรึกษา นางสาวพิศเพลิน สุขศรี  ,   ห-อง 1203

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
27580 นายกตัญู  เกิดทุ�งสง1 ทุน2/64(3.90)

27584 นายธรรมนูญ  เรืองทับ2 ทุน2/64(3.98)

27759 นายบารมี  ไชยสุวรรณ3 ทุน2/64(3.95)

27760 นายพงศธร  เอกฉาย4
27761 นายภวัต  ธิติปรีดา5
27763 นายวงศธร  พฤกษ3วังขาว6 ทุน2/64(3.96)

27764 นายสิริพฤฒาพันธุ3  จันทร3กล8า7 ทุน2/64(4.00)

27784 นางสาวชาลิสา  กวดขัน8 ทุน2/64(4.00)

27786 นางสาวณัฐณิชา  ป:ญญายาว9 ทุน2/64(3.90)

27787 นางสาวนภัสกมล  มรรคกุลชัย10 ทุน2/64(3.86)

27790 นางสาวเนตรดาว  โมหมัดตาเฮต11 ทุน2/64(4.00)

27792 นางสาวปวิตรา  จันทร3เทวี12 ทุน2/64(4.00)

27801 นางสาวสุนิสา  เถาว3ชาลี13
27804 นางสาวอัยรีน  จรกา14 ทุน2/64(3.96)

27806 นางสาวพรทิพย3พา  มาศผอสูงเนิน15 ทุน2/64(3.87)

27812 นางสาวปAยวรรณ  โกยทอง16 ทุน2/64(3.84)

27816 นางสาวมณินทร  พบสุข17 ทุน2/64(3.96)

27824 นางสาวสุดารัตน3  สองนา18 ทุน2/64(3.95)

27924 นางสาวกชวรรณ  อ�อนในชาติ19
27928 นางสาวพรปวีณ3  อินทา20 ทุน2/64(3.90)

27930 นางสาวรัตน3ติกาล  สุวรรณปาล21 ทุน2/64(3.96)

27935 นางสาวอัญชิษฐา  พยัคใหม�22 ทุน2/64(3.90)

27940 นางสาวต�วนนาดา  ปาแซ23 ทุน2/64(4.00)

27945 นางสาวพณิชา  วงษ3วรรณทวี24 ทุน2/64(3.90)

27946 นางสาวฟาเดีย  เจFะแลFะ25 ทุน2/64(4.00)

29250 นายสุริยา  รอดวงษ326 ทุน2/64(4.00)

29259 นางสาวมินตรา  เกียรต์ิขจรชัย27 ทุน2/64(3.96)

รวมท้ังหมด = 27 คนชาย  =  8 หญิง  =  19รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  23 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/02  วิทยาศาสตร&-คณิตศาสตร&ท่ีปรึกษา นางสาวสิราวรรณ ศรีนนเรือง  ,   ห-อง 1323

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
27586 นายธีรวัฒน3  สังฆทอง1
27590 นายปฏิพัทธ3  เพ็ญศรี2
27594 นายรัฐนันท3  สุนทโรทก3
27727 นายสุธีพุฒิ  แสงปAยะ4
27753 นายสิรภพ  ศรีสุข5
27762 นายภัทร3ธนวินท3  สุจริต6
27770 นายธรณ3  วิทูรวงศ37
27783 นางสาวชัชฎาภรณ3  ชูราศรี8 ทุน2/64(3.92)

27785 นางสาวณัฐชาพร  ทวีสุข9
27796 นางสาวพรรณภา  ฉิมกูล10 ทุน2/64(3.93)

27797 นางสาวมนัสวี  จ๊ิเมฆ11 ทุน2/64(3.86)

27798 นางสาวมัณฑณา  สุกใส12
27808 นางสาวทิพย3ภาพร  ใช8ป:ญญา13 ทุน2/64(3.84)

27810 นางสาวนริศรา  สอจินดา14
27811 นางสาวนริศรา  แสนพันธ315 ทุน2/64(3.81)

27833 นางสาวชุติมน  ล8อมนาค16
27838 นางสาวมุฑิตา  เกตุแจ817
27840 นางสาวศวรรยา  สีคํา18
27843 นางสาวสุธิชา  หอมดี19
27891 นางสาวอนุธิดา  จันทสาร20
27929 นางสาวพัฒน3นรี  สุจริต21
27932 นางสาวปพิชญา  อ่ิมอร�าม22
27937 นางสาวเจตปรียา  ต้ังมณีสมุทร23 ทุน2/64(4.00)

27942 นางสาวนัสมิน  สะตา24 ทุน2/64(3.89)

29260 นางสาวอลิสา  ดีนแหลFะ25
29322 นางสาวชวัลณัฏฐ3  วงษ3อิสระ26

รวมท้ังหมด = 26 คนชาย  =  7 หญิง  =  19รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  7 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/03  คณิตศาสตร&-ภาษาอังกฤษท่ีปรึกษา นายพงศ&ธร จันทร&ศรี  ,   ห-อง 1113

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
27582 นายณัฐวุฒิ  สังข3สงเคราะห31
27583 นายธนพล  หัสเสม2
27585 นายธีรนันท3  พันโชติ3
27588 นายนันทภพ  ตันติกาโมทย34
27589 นายบ๊ิก  สําฤทธ์ิริน5
27591 นายภัทรดนัย  แสงสรวย6
27607 นายสราวุธ  มูหะหมัดตาเฮต7
27791 นางสาวบุญชนก  ช�างคํา8
27793 นางสาวปาริฉัตร  จันทนพิทักษ39
27809 นางสาวธัญญารัตน3  ศรีวิเชียร10
27820 นางสาวพัณณ3สิณีณัช  เฉยชาวนา11
27826 นางสาวสุรีรัตน3  กรรณภูติ12 ทุน2/64(3.91)

27868 นางสาวดาริน  มิดํา13
27926 นางสาวเนตรชนนี  กาญจนศักด์ิ14
27952 นางสาวสิรินดา  มัตตาเฮต15 ทุน2/64(3.93)

27953 นางสาวสุพัตรา  มิไกรราช16
29249 นายสรวัต  หุ�นทอง17
29264 นางสาวรอบา  น่ิมละออ18 ทุน2/64(3.89)

29265 นางสาววิภารัตน3  พาโน19

รวมท้ังหมด = 19 คนชาย  =  8 หญิง  =  11รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  3 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/04  คณิตศาสตร&-ภาษาอังกฤษท่ีปรึกษา นางชนชม ดิตถ&โภคินสกุล  , นายสานิตย& เมืองสง 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
27600 นายนิติวัฒน3  วงศ3สวัสด์ิ1
27633 นางสาวอัจฉราทิพย3  บัวขันธ32
27702 นายสุธี  พีมะผล3
27821 นางสาวสุชาดา  ขยันหา4 ทุน2/64(3.82)

27827 นางสาวเสาวภา  ทวีสุข5 ทุน2/64(3.93)

27877 นางสาวฉันทนิษฐ3  แดงม่ัน6 ทุน2/64(3.89)

27900 นางสาวลดา  เขื่อนแก8ว7
27920 นางสาวศิริวิภา  กองแก8ว8
27936 นางสาวไข�มุก  วรวงษ39
27955 นางสาวสุวพิชญ3  ศรีจันทร3แย8ม10
28446 นางสาวปาลิตา  ดวงจันทร3ดี11 ทุน2/64(3.82)

29251 นายทยากร  ค8อกล8าสุดใจ12
29252 นายรุ�งตะวัน  มูฮํามัดตาเฮด13
29261 นางสาวจิรัชยา  เนตรคง14 ทุน2/64(3.93)

29263 นางสาวมินตรา  เย็นใจ15
29266 นางสาวสุภาวดี  โยมาวิชยานนท316
29323 นายซาลาส  มูฮํามัดตอเฮต17

รวมท้ังหมด = 17 คนชาย  =  5 หญิง  =  12รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  5 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/05  ภาษาญ่ีปุ@นท่ีปรึกษา นายคึกฤทธ์ิ อุปพงศ&  ,   ห-อง 1116

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
27621 นายภรัญยู  วินประเวศ1
27750 นายยสินทร  ทันอินทร3อาจ2 ทุน2/64(3.86)

27767 นายชลกร  โชตินิคม3
27870 นางสาวปริญดา  บังไพร4
27899 นางสาวภาวิณี  เดวีเลาะ5
27921 นางสาวอภิษฎา  โชคลาภ6
27922 นางสาวอรปรียา  ศิลา7
27948 นางสาวภัทรภร  รักวงศ3ไทย8 ทุน2/64(3.87)

28889 นายเตชินท3  มีมุข9
29324 นางสาวอนัญญา  สีดา10
29672 นางสาวเก็จฟRาธีรนาฏ  มะธิโต11

รวมท้ังหมด = 11 คนชาย  =  4 หญิง  =  7รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  2 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/06  ภาษาจีนท่ีปรึกษา นางสาวจิตตวิสุทธ์ิ ปBCนทอง  ,   ห-อง 1315

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
27615 นายธีรไนย  ตุลย3วัฒนางกูร1
27622 นายภูติณันน3  วรรณเดช2
27771 นายธัชกานต3  แสงอรุณ3
27775 นายศักดา  สุขชุ�ม4
27779 นายหิรัญ  แก�นสาร5
27780 นายอโนคิน  ศิริพัฒน36
27789 นางสาวนุชฎา  พุ�มเพ็ชร37 ทุน2/64(3.82)

27799 นางสาวมัทรีย3  หวังเอก8 ทุน2/64(3.91)

27805 นางสาวอาทิตยา  สิมัยนาม9 ทุน2/64(3.88)

27815 นางสาวภูริณัฐ  แซ�ย�าง10 ทุน2/64(3.82)

27842 นางสาวสุจิตรา  แย8มงาม11
27851 นางสาวชาริณี  ใจเรือง12 ทุน2/64(3.80)

27856 นางสาวศรินทร3ญา  พิมพ3สวัสด์ิ13 ทุน2/64(3.87)

27898 นางสาวปAยรัตน3  ฝTมือสาร14
27927 นางสาวป:ณฑิตา  ศิริสุรักษ315
29253 นายธนภัทร  ภู�มีสุข16
29269 นางสาวชญานิศ  โคตรโย17 ทุน2/64(3.87)

29270 นางสาวภัคจิรา  ไวยศิลปU18 ทุน2/64(3.90)

รวมท้ังหมด = 18 คนชาย  =  7 หญิง  =  11รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  8 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/07  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร&ท่ีปรึกษา นางสาวภัทรพร กุลาเพ็ญ  , นายวิเชียร พุEมพวง 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
27149 นายวรวุฒิ  ประยงค3ทอง1 ติดตาม เรียนซํ้า ม.6/632
27592 นายภานุวัฒน3  เนตรเกล้ียง2
27618 นายนันทวัฒน3  พานิคม3
27635 นายกิตติพงษ3  พันธะ4
27636 นายคณพศ  ภูมูล5
27640 นายธนภัฒน3  ทองคําซุ�ย6
27641 นายธีร3วรา  บุตรดี7
27645 นายนิรวรรธน3  เล่ือนลอย8
27655 นายวิทวัฒน3  ธาราสืบ9
27664 นายฐิติ  อ�อนหวาน10
27675 นายเมธี  หมาดบํารุง11
27680 นายสิทธิกร  แถวไสว12
27689 นายถิระเมธ  ทาทองพรโชติ13
27698 นายวัชระ  แก8วงาม14
27710 นายกริษนันท3  จูปรางค315
27714 นายเจษฎา  ทิพย3บุญผล16
27755 นายอธิป  เอกบัว17
27758 นายกวินทัต  พรหมศิริ18
27773 นายวรพงศ3  จ่ันจีน19
27836 นางสาวพลอยไพลิน  นิมา20
27859 นางสาวอักษราภัค  เติมประโคน21
27860 นางสาวอัยนาอ3  เผือกน8อย22
27867 นางสาวณิชกมล  ทองแบบ23 ทุน2/64(3.81)

27869 นางสาวนานา  โตFะมิ24 ทุน2/64(3.85)

27871 นางสาวพรนภา  เกษแก8ว25
27874 นางสาวรินรดา  ดีรอด26
27884 นางสาวพัทธ3ธีรา  ทิพตัน27
27889 นางสาวสุภาพร  แก8วใส28
27896 นางสาวนิตยา  บุญวัน29
27901 นางสาวลินดา  หวังใจ30
27938 นางสาวชวิศา  วงศ3หม่ืน31
27950 นางสาวภูมรินทร3  แสงประเสริฐ32 ทุน2/64(3.88)

27954 นางสาวสุภาวิตรี  นิลทอง33 ทุน2/64(3.85)

28448 นายจักรินทร3  เอกคณะสิงห334
29254 นายธนาคาร  ภู�จีน35

รวมท้ังหมด = 35 คนชาย  =  21 หญิง  =  14รับทุนภาคเรียนท่ี 2/64  =  4 คน



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/08  ภาษาจีนและเทคโนโลยีท่ีปรึกษา นายอัจฉริยะ เจริญไวย่ิง  ,   ห-อง 1427

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
27350 นางสาวธัญชนก  เห็นสุข1
27601 นางสาวจันทิมา  จิตรนุ�ม2
27626 นายรัชชานนท3  ม�วงทวี3
27630 นายวีระพงษ3  สิงสาหัส4
27639 นายณัฐพงศ3  ศิริงะ5
27681 นายสิรวิชญ3  ศรีมกรบุตร6
27696 นายมินธาดา  แซ�อ้ึง7
27782 นางสาวจารุกัญญ3  ศรีใจป:Wง8 ทุน2/64(3.96)

27788 นางสาวนฤภร  เจนชัย9
27829 นางสาวอรรยมน  ต8นคํา10
27852 นางสาวธีราวรรณ  งามเลิศ11 ทุน2/64(3.96)

27872 นางสาวพิมชนก  จําปาเรือง12
27905 นางสาวอภิญญา  อรุณพูลทรัพย313 ทุน2/64(3.84)

27923 นางสาวพิชญาภา  วิทยาการ14
27941 นางสาวธัญพิชชา  เจริญสุข15 ทุน2/64(3.88)

27957 นางสาวปาริชาติ  ปูจ8าย16 ทุน2/64(3.80)

29256 นายสมพงษ3  กุลกิจทวี17
29271 นางสาวธัญพิชชา  บุญญา18 ทุน2/64(4.00)

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



เลขประ  จําตัว ช่ือนักเรียนเลขท่ี หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียน   โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6/09  พลศึกษาท่ีปรึกษา นายศรัณย& โสพิณ  ,   ห-อง 3201

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
26699 นายชนินทร3  อันทะนิล1
27183 นายสหรัฐ  ไตรพัฒน32 ติดตาม ซํ้าช้ัน ม.6/641
27235 นายเณธาวัฒน3  คําสัตย33 ติดตาม เรียนซํ้า ม.6/632
27595 นายชายอนันต3  ผ้ึงเขียว4
27598 นายนนทวัฒน3  จ๊ิเมฆ5
27623 นายภูริณัฐ  วงศ3ขม้ิน6
27627 นายรัตนพล  เวชถวิล7
27628 นายวีระพันธ3  วังศรี8
27634 นายอานนต3  ศรีคุณโคตร9
27637 นายจิรภัทร  เตียงกูล10
27643 นายนครินทร3  ศิลมูล11
27659 นายอิสระ  และเยFาะห312
27669 นายธนากร  ปานนพภา13
27671 นายบริพัตร  หม่ืนระมัด14
27674 นายมนต3มนัส  วรรณพัฒน315
27677 นายวีรเทพ  ศรีสิงห316
27685 นายกฤษฎา  ภูมลี17
27704 นายอนุรินทร3  โยธา18
27707 นายอรรถสิทธ์ิ  กองแก8ว19
27716 นายชัยนัฏฐ3  ศิริป:ญญาภูวดล20
27730 นายอดิศร  บินอาหมัด21
27731 นายอนุพงศ3  หิรัณยพฤทธ์ิ22
27737 นายชัยวัฒน3  กล่ินชด23
27766 นายเกียรติศักด์ิ  ศิริรุ�งโรจน324
27769 นายธนกุล  สิทธิธรรม25
27858 นางสาวอลิสา  พ�วงศิริ26
27873 นางสาวมนัสนันท3  ลงสุวรรณ327
27881 นางสาวทิตา  กุลวุฒิ28
27885 นางสาวยลลดา  ก8อนคําบา29
27918 นางสาวศรุตา  งันเปล่ียน30
28921 นายภานุวัฒน3  ภูสีเขียว31
29258 นายฟาอิฟ  เจะนะ32
29291 นายธนภัทร  ฉิมวิเศษ33

รวมท้ังหมด = 33 คนชาย  =  28 หญิง  =  5


