
ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08477 นายณัฐพงศ์ แซ่เฮ่า หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
2 08487 นายอดิสร หนูแดง หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
3 08652 นายทชานน ศรีสุข หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
4 08661 นายวิพุฒิ หนูรักษ์ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
5 08662 นายศุภวิชต สดศรี หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
6 08415 นางสาวฐานิกา แพทย์ขิม หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
7 08431 นางสาวศศินิภา ส่องรอบ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
8 08597 นางสาวธนิตา พัฒนกุล หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
9 08645 นางสาวศิริกาญจน์ คุ้มบ้าน หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
10 08663 นางสาวการฑิภา ขวัญมนิจ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
11 08665 นางสาวจิรนันท์ เหมาะมาศ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
12 08667 นางสาวณัฐนันท์ ตึกขาว หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
13 08669 นางสาวนันท์นภัส แก้วศักด์ิ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
14 08676 นางสาวรวิทร์นิภา รอบการ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
15 08707 นางสาวนันธิกานต์ นิรภัย หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
16 08712 นางสาวพิชนา ใสสะอาด หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
17 08719 นางสาวสิริวรรณ ขวดแก้ว หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
18 10399 นางสาวสุภัสสรา วงศ์จันทร์ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00

ระดบัชั้น ม.5/1 วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08362 นายกนกพิชญ์ ทิพย์รงค์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.6
2,300.00

2 08369 นายธนวัต นิลเลิศ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.7
2,300.00

3 08377 นายวรเมธ ประทีป ณ ถลาง หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.8
2,300.00

4 08450 นายอนุรักษ์ เสกสรรณ์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.9
2,300.00

5 08484 นายศราวุฒิ สาแหม หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.10
2,300.00

6 10400 นายฉัตรภูมิ เทพบุตร หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.11
2,300.00

7 10402 นายธีรพัทร กล่ินเสียงดี หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.12
2,300.00

8 08387 นางสาวดวงสมร เมฆสีเงิน หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.13
2,300.00

9 08416 นางสาวฐาวิณี ชูพันธ์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.14
2,300.00

10 08493 นางสาวณัฐชา ดงทอง หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.15
2,300.00

11 08494 นางสาวณัฐฐา ดงทอง หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.16
2,300.00

12 08672 นางสาวพิชชา ยาดี หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.17
2,300.00

13 08683 นางสาวอริสรา สมทัศน์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.18
2,300.00

14 08706 นางสาวธันยมัย เอ็มยุเด็น หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.19
2,300.00

15 08713 นางสาวพูพ่ักตรา วิทักษาบุตร หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.20
2,300.00

16 10405 นางสาวคุณัญญา ทิพย์สิงห์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.21
2,300.00

17 10406 นางสาวณัฐสุรางค์ จุลศรี หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.22
2,300.00

18 10407 นางสาวพรหมพร หลงละเลิง หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.23
2,300.00

19 10409 นางสาววริษฐา ขวัญยืน หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.24
2,300.00

20 10410 นางสาวศินีนาถ เพ็ชรมุณี หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.25
2,300.00

21 10411 นางสาวศุภรดา มะลิวรรณ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.26
2,300.00

22 10412 นางสาวหทัยรัตน์ ทองล้วน หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.27
2,300.00

23 10413 นางสาวอภิรพรรณ  บัวขาว หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.28
2,300.00

ระดบัชั้น ม.5/2 วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08613 นายจิรายุส ตันชูพานิชย์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.12
2,300.00

2 08616 นายณัฐภัทร ปะณะรักษ์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.13
2,300.00

3 08461 นางสาวพัชราภา เทียนนาวา หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.14
2,300.00

4 08501 นางสาวพัชยา อินน้อย หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.15
2,300.00

5 08532 นางสาวณัฐรัมภา ปางจุติ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.16
2,300.00

6 08591 นางสาวขนิษฐา ก่อเจริญกิจ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.17
2,300.00

7 08604 นางสาวพรรษชล ไสวศรี หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.18
2,300.00

8 08638 นางสาวปภาวรินท์ ขันบุตร หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.19
2,300.00

9 08641 นางสาวพสุกานต์ สันติเวชรัศมี หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.20
2,300.00

10 08644 นางสาวรัตนศิริ คานาล หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.21
2,300.00

11 08680 นางสาวสิระสา สุขสานต์ิ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.22
2,300.00

12 08716 นางสาวรวิวรรณ กําเนิดสิงห์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.23
2,300.00

13 10420 นางสาวศศิกานต์ เตจะนะตา หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.24
2,300.00

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระดบัชั้น ม.5/3 วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08370 นายธญัวฒิุ เพชรรัตน์ หอ้งปกติ 500.00
2 08378 นายวีรฉัตร แก้วอ่อน หอ้งปกติ 500.00
3 08399 นายกฤษนัย ชูกล่ิน หอ้งปกติ 500.00
4 08506 นายกฤษดา ราชานาค หอ้งปกติ 500.00
5 08516 นายปรมัตถ์ โชติทอง หอ้งปกติ 500.00
6 08545 นายเชาวฤทธิ ์ช่วยพนัง หอ้งปกติ 500.00
7 08562 นายวรณัฏฐ์ เนาวโคอักษร หอ้งปกติ 500.00
8 08563 นายวิธวินท์ อ่าํตระกูล หอ้งปกติ 500.00
9 08578 นายเจษฎา อินทร์ทอง หอ้งปกติ 500.00
10 08651 นายเจษฎาภรณ์ ขาวเต็มดี หอ้งปกติ 500.00
11 08655 นายดนัสวิน สุขเล่ียน หอ้งปกติ 500.00
12 08686 นายทนงเดช อินทร์สงคราม หอ้งปกติ 500.00
13 08697 นายศุภณัฐ แสงคง หอ้งปกติ 500.00
14 10423 นายณัฐวุฒิ ศรีระวิ หอ้งปกติ 500.00
15 10424 นายเบญจพล ผลพุฒ หอ้งปกติ 500.00
16 08428 นางสาวรัชดาภรณ์ ดาสันทัด หอ้งปกติ 500.00
17 08636 นางสาวทยิดา เหลืองสินศิริ หอ้งปกติ 500.00
18 08681 นางสาวสุธารินี ยุธหาร หอ้งปกติ 500.00
19 10426 นางสาวกัญชรส ชัยโย หอ้งปกติ 500.00
20 10429 นางสาวปวีญญา เขาทอง หอ้งปกติ 500.00
21 10430 นางสาวป๎ทมพร สําเภาทอง หอ้งปกติ 500.00
22 10431 นางสาวแพรวา โพธิสุ์ข หอ้งปกติ 500.00
23 10433 นางสาวเสาวรัตน์ ศรีเทพ หอ้งปกติ 500.00
24 10434 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองแท้ หอ้งปกติ 500.00
25 10574 นางสาววรกานต์ ผลแก้ว หอ้งปกติ 500.00

ระดบัชั้น ม.5/4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08552 นายนิธิศ ว่องไว หอ้งปกติ 500.00
2 08559 นายภูเมศ จิตรมั่น หอ้งปกติ 500.00
3 08586 นายศดิศ ทิพทา หอ้งปกติ 500.00
4 08619 นายนนทภัทร สายสินธุ์ หอ้งปกติ 500.00
5 08621 นายปฐมพร แซ่อิ๋ว หอ้งปกติ 500.00
6 08624 นายสุทธิภัทร ก้องพิศุทธิก์ุล หอ้งปกติ 500.00
7 10436 นายเจษฎา นิ่งราวี หอ้งปกติ 500.00
8 08385 นางสาวชาลีญา แก้วแดง หอ้งปกติ 500.00
9 08393 นางสาวรัชณี ยังจันทร์ หอ้งปกติ 500.00
10 08456 นางสาวซาร่า เนื่องเสวก หอ้งปกติ 500.00
11 08643 นางสาวภัทรียา ทองใส หอ้งปกติ 500.00
12 08677 นางสาววราลี วางกลอน หอ้งปกติ 500.00
13 08682 นางสาวพลอยพรรณ เจริญผล หอ้งปกติ 500.00
14 10445 นางสาวกนกพร ทันธิมา หอ้งปกติ 500.00
15 10446 นางสาวชุติกาญจน์ ขวัญทอง หอ้งปกติ 500.00
16 10447 นางสาวณัชชาภัทร ทนะพันธ์ หอ้งปกติ 500.00
17 10448 นางสาวณัฐนรี แสนสง่า หอ้งปกติ 500.00
18 10451 นางสาวพัฒนพร แสงนวล หอ้งปกติ 500.00
19 10454 นางสาววสุรัตน์ ณ ศรีสุข หอ้งปกติ 500.00
20 10449 นางสาววพรทิพย์   ทองฤทธิ์ หอ้งปกติ 500.00
21 10579 นายภาคิน   ชมดี หอ้งปกติ 500.00

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564ระดบัชั้น ม.5/5

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08398 นายกชพณ เพิม่มงคลกุล หอ้งปกติ 500.00
2 08401 นายชิษณุพงศ์ ผ้ัวสกุล หอ้งปกติ 500.00
3 08407 นายพีรภัทธิ ์บัวทอง หอ้งปกติ 500.00
4 08527 นายสิทธิพงศ์ แพรพระนาม หอ้งปกติ 500.00
5 08549 นายธนวัฒน์ เมืองสง หอ้งปกติ 500.00
6 08550 นายธราธิป จุฑาธิปมนตรี หอ้งปกติ 500.00
7 08576 นายกฤติน พุทธรรมรงค์ หอ้งปกติ 500.00
8 08582 นายธนวัฒน์ อินทราช หอ้งปกติ 500.00
9 08618 นายนที สีมัสมิง หอ้งปกติ 500.00
10 08424 นางสาวปทิตตา ป๎นสุข หอ้งปกติ 500.00
11 08650 นายเจนวิทย์ ละไม หอ้งปกติ 500.00
12 08657 นายภาณุพงศ์ พลายม่วง หอ้งปกติ 500.00
13 08660 นายวานิต จรุงพันธ์ หอ้งปกติ 500.00
14 08691 นายพงศธร กุลลิมา หอ้งปกติ 500.00
15 10547 นางสาวปพิชญา เรือนเเพ หอ้งปกติ 500.00
16 08729 นายเมธัส เขี้ยวแก้ว หอ้งปกติ 500.00
17 10456 นายเกื้อกานต์ สิงห์สุวงศ์ หอ้งปกติ 500.00
18 10457 นายธนบดี มีเพียร หอ้งปกติ 500.00
19 10459 นายเพิม่พล มีเพียร หอ้งปกติ 500.00
20 08413 นางสาวชนิกานต์ ภิญโญ หอ้งปกติ 500.00
21 08495 นางสาวณัฐณิช ว่องสิริโชค หอ้งปกติ 500.00
22 08599 นางสาวเบญญาภา จันทร์ธํารง หอ้งปกติ 500.00
23 10463 นางสาวแพรพลอย สีรักษ์ หอ้งปกติ 500.00
24 10464 นางสาววิภาดา สุดรักษ์ หอ้งปกติ 500.00
25 10465 นางสาววิรัชดา โตยะบุตร หอ้งปกติ 500.00
26 10466 นางสาวสมิตานัน พิชัยยุทธ์ หอ้งปกติ 500.00

ระดบัชั้น ม.5/6

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08448 นายศุภสัณห์ แซ่จิ้ว หอ้งปกติ 500.00
2 08590 นายเอกชัย โสฬส หอ้งปกติ 500.00
3 10506 นายจักรินทร์ กําไลทอง หอ้งปกติ 500.00
4 10507 นายชยากร มั่นชูพงศ์ หอ้งปกติ 500.00
5 10510 นายอัมรินทร์ ธรรมเลิศสกุล หอ้งปกติ 500.00
6 08389 นางสาวปภัสรา อินนุ หอ้งปกติ 500.00
7 08530 นางสาวจุฑามณี พัฒนา หอ้งปกติ 500.00
8 10511 นางสาวเขมมิกา เสือถม หอ้งปกติ 500.00
9 10514 นางสาวณิชา ลอยเมฆ หอ้งปกติ 500.00
10 10515 นางสาวนัทธมน เศรษฐคํา หอ้งปกติ 500.00
11 10518 นางสาวมณฑกานต์ ณ นคร หอ้งปกติ 500.00
12 10519 นางสาววาทินี เจริญสุข หอ้งปกติ 500.00
13 10520 นางสาววีอาม มะหะหมัด หอ้งปกติ 500.00
14 10522 นางสาวอรุโณทัย ตันสิงห์ หอ้งปกติ 500.00

ระดบัชั้น ม.5/7

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08472 นายกิตติชัย ทองกอบ หอ้งปกติ 500.00
2 08523 นายวรศักด์ิ ตวงสิน หอ้งปกติ 500.00
3 08622 นายปิยราชย์ ราชมนตรี หอ้งปกติ 500.00
4 10467 นายกฤชพัฒน์ กิตติพิรุฬห์ หอ้งปกติ 500.00
5 10469 นายเจษฎา ด้วงมาก หอ้งปกติ 500.00
6 10471 นายปุรเชษฐ์ อัตตะ หอ้งปกติ 500.00
7 10472 นายโรจน์สุรัตน์ อยู่สวัสด์ิ หอ้งปกติ 500.00
8 08392 นางสาวเปมิกา พิพัฒน์สมบัติ หอ้งปกติ 500.00
9 08420 นางสาวธัญลักษณ์ สาธุภาค หอ้งปกติ 500.00
10 08539 นางสาวรัญชนา พรหมเพ็ชร หอ้งปกติ 500.00
11 08540 นางสาวสรัลรัตน์ เจริญทรัพย์ หอ้งปกติ 500.00
12 08564 นางสาวกมลลักษณ์ พรมสุพัฒน์ หอ้งปกติ 500.00
13 08574 นางสาววรรณษา ศรเพลิง หอ้งปกติ 500.00
14 08745 นางสาววีรานันท์ อาญา หอ้งปกติ 500.00
15 08747 นางสาวสุรภา ขาวคง หอ้งปกติ 500.00
16 10477 นางสาวมัลลิกา ชํานาญดี หอ้งปกติ 500.00
17 10478 นางสาวภิญญดา เทีย่งแท้ หอ้งปกติ 500.00
18 10480 นางสาวพิชญ์นรี เถื่อนจันทร์ หอ้งปกติ 500.00
19 10481 นางสาวปาลิดา จิตร์พาณิชย์ หอ้งปกติ 500.00
20 10489 นางสาวกัญญาณัฐ สมใจนึก หอ้งปกติ 500.00
21 8537 นางสาวมนสิชา   โรจนะเทพประสิทธิ์ หอ้งปกติ 500.00
22 8727 นายปวรุตม์   อ่อนแก้ว หอ้งปกติ 500.00
23 10575 นางสาวนฤมล   อี้วงศ์ หอ้งปกติ 500.00

ระดบัชั้น ม.5/8 วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08363 นายกฤตพล สถาธรรม หอ้งปกติ 500.00
2 08365 นายเจตนิพัทธ์ สุวรรณ์รักษา หอ้งปกติ 500.00
3 08371 นายพชรดนัย แซ่จั่น หอ้งปกติ 500.00
4 08405 นายธนทัต ไตรเรกพันธุ์ หอ้งปกติ 500.00
5 10490 นายกฤตัชญ์ สมยินดี หอ้งปกติ 500.00
6 10491 นายชาญณรงค์ ล้อเจริญ หอ้งปกติ 500.00
7 10493 นายศุภพงศ์ นุ่มนุ่น หอ้งปกติ 500.00
8 10494 นายสวราชย์ หลักบ้าน หอ้งปกติ 500.00
9 08382 นางสาวกวิสรา ชุมมัสยา หอ้งปกติ 500.00
10 08386 นางสาวฐิติรัตน์ เก้าเพ็ชร์ หอ้งปกติ 500.00
11 08395 นางสาวสุมินตรา อินนุพัฒน์ หอ้งปกติ 500.00
12 08430 นางสาววรางคณา จิตรโสภา หอ้งปกติ 500.00
13 08432 นางสาวสุชาดา นวลศรี หอ้งปกติ 500.00
14 08500 นางสาวพริริษา ทอดทิง้ หอ้งปกติ 500.00
15 08531 นางสาวชนันสิริ ศิลปชัย หอ้งปกติ 500.00
16 08566 นางสาวกุลจิรา จตุราริยสัจจัง หอ้งปกติ 500.00
17 08570 นางสาวณิชนันท์ จันทา หอ้งปกติ 500.00
18 08664 นางสาวจารวี เทียนเต้ง หอ้งปกติ 500.00
19 08674 นางสาวภูษณิศา อินทรภักดี หอ้งปกติ 500.00
20 08714 นางสาวแพรวา ชูเกล้ียง หอ้งปกติ 500.00
21 09345 นางสาวอาทิตยา ดําเกาะ หอ้งปกติ 500.00
22 10495 นางสาวกิ่งสิริ แก้วเกื้อ หอ้งปกติ 500.00
23 10496 นางสาวจิรัชยา เสมอพิทักษ์ หอ้งปกติ 500.00
24 10498 นางสาวจุฑาธาร สุวรรณโล หอ้งปกติ 500.00
25 10499 นางสาวปฑิตตา แก้วจํารัส หอ้งปกติ 500.00
26 10500 นางสาวปิน่ปินัทธ์ สุขพัฒนศรีกุล หอ้งปกติ 500.00
27 10502 นางสาวพรรัตน์ ด้วงแก้ว หอ้งปกติ 500.00
28 10504 นางสาวอรกรรณ พันธุอ์ภิสิทธิ์ หอ้งปกติ 500.00

ระดบัชั้น ม.5/9

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564



ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08368 นายเดชดนัย ลีภูเขียว หอ้งปกติ 500.00
2 08376 นายภูวดล ทัดสนานุศร หอ้งปกติ 500.00
3 08380 นายอัครวินท์ คงเสน หอ้งปกติ 500.00
4 08408 นายภวิชช์ สะการะพันธ์ทิพย์ หอ้งปกติ 500.00
5 08440 นายปราชญ์ มะยะเฉียว หอ้งปกติ 500.00
6 08483 นายศฐา หล่อทองล้อม หอ้งปกติ 500.00
7 08560 นายยุทธนา บุญทอง หอ้งปกติ 500.00
8 08589 นายอัมรินทร์ แสงประดับ หอ้งปกติ 500.00
9 08653 นายธนธรณ์ อ่อนเคร็ง หอ้งปกติ 500.00
10 10524 นายศรัญํู วงศ์ศิลา หอ้งปกติ 500.00
11 10525 นายสหชาติ ใส้เพีย้ หอ้งปกติ 500.00
12 08414 นางสาวชิดชนก รุจิเทศ หอ้งปกติ 500.00
13 08427 นางสาวมุกมณี นามเสาร์ หอ้งปกติ 500.00
14 08465 นางสาวสุทธิดา ภาษี หอ้งปกติ 500.00
15 08504 นางสาวอภิชญา เพ็ชรสวัสด์ิ หอ้งปกติ 500.00
16 10416 นางสาวกัญญานัฐ ล้ีเจริญ หอ้งปกติ 500.00
17 10526 นางสาวกนกวรรณ ทําละเอียด หอ้งปกติ 500.00
18 10527 นางสาวกมลวรรณ อุ่นนวล หอ้งปกติ 500.00
19 10528 นางสาวกาญจนา เสียงสี หอ้งปกติ 500.00
20 10529 นางสาวปริสา วรินทรเวช หอ้งปกติ 500.00
21 10530 นางสาวมานิศา เรืองฤทธิ์ หอ้งปกติ 500.00
22 10531 นางสาวชมภัค นิลเลิศ หอ้งปกติ 500.00
23 08498 นางสาวนิชาภา ไชยมงคล หอ้งปกติ 500.00

ระดบัชั้น ม.5/10
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ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08410 นายสรวงศ์ เทียนทอง ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

2 08555 นายปิยพัทธ์ โสภา ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

3 10534 นายพลษวรรธน์ มัชฌิมวงศ์ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

4 08383 นางสาวขวัญจิรา ผลฟูตระกูล ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

5 08421 นางสาวธันย์ชนก จักรา ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

6 08423 นางสาวน้ําฝน จันทร์เพ็ญ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.4
3,500.00

7 08425 นางสาวปุณยาพร ไชยทอง ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

8 08426 นางสาวเฟือ่งฟ้า สวัสดี ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

9 08572 นางสาวพรรณวลี พรมขันธุ์ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

10 08628 นางสาวกนิษฐาพิชญ์ คงจันทร์ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

11 08635 นางสาวชนิดาภา ยิ้มศิริวัฒนะ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

12 08711 นางสาวพิชญ์สินี ชูสมบัติ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

13 08741 นางสาวชาลิสา ชัยทวีทรัพย์ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

14 10537 นางสาวณัทศศิร์ ไชยคํา ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

15 10538 นางสาวนันทิชา สุกันทอน ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

ระดบัชั้น ม.5/11

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ล าดบั เลขประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล ประเภท จ านวนเงิน         ลงชื่อ - สกุล         

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08615 นายรัฐดล พึง่ทวีสุข หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.3
5,000.00

2 08726 นายธนวินท์ วันหนุน หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.4
5,000.00

3 08735 นายสุรชัย จันทัด หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.5
5,000.00

4 08737 นายอุชุกร เวชพันธ์ หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.6
5,000.00

5 10542 นายกิตติธาดา ฉัตรดํารงค์กุล หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.7
5,000.00

6 08609 นางสาวสุจิตรา ชั้นวิเชียร หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.8
5,000.00

7 8720 นายคุณานนท์   แซ่อ๋อง หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.6
5,000.00

8 8730 นายราม  เกียรติเรืองวิทย์ หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.7
5,000.00

9 10572 นางสาวนีน่า  เปรซุตโต หอ้งพเิศษ MEP

 ม.2 - ม.8
5,000.00

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
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ระดบัชั้น ม.5/12


