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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08089 นายนาธาน บุญเกิด หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
2 08098 นายภัทรพล ณ นคร หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
3 08100 นายวรินทร ลาภาวชิรากูล หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
4 07717 นางสาวพิมพ์ญาดา อัยรักษ์ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
5 07724 นางสาวศศิมา อ๊อดวงษ์ หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
6 07808 นางสาวธมนวรรณ เกื้อคราม หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00
7 09814 นางสาวชนากานต์ ศักด์ิแสง หอ้งพเิศษSMTE 3,000.00

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระดบัชั้น ม.6/1 วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 07692 นายธนนันท์ หมายดี หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.6
2,300.00

2 08012 นายธัชพล มงคลเวชวิไล หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.7
2,300.00

3 08025 นายอภิสิทธิ ์ณ อยุธยา หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.8
2,300.00

4 08086 นายตราสิน ตรีเดช หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.9
2,300.00

5 08090 นายบุญฤทธิ ์ถิ่นลิพอน หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.10
2,300.00

6 08099 นายภูผา พัฒน์ชู หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.11
2,300.00

7 09816 นายยสสัก อุ่นสกุล หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.12
2,300.00

8 7734 นายชาญชัย  ไม่ปรากฎนามสกุล หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.13
2,300.00

9 07718 นางสาวลลิตวดี บ ารุงถิ่น หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.14
2,300.00

10 07720 นางสาววริศรา เกื้อมณี หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.14
2,300.00

11 07721 นางสาววิภวานี ศรีดุก หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.15
2,300.00

12 07725 นางสาวสิตมณี คงถิ่น หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.16
2,300.00

13 07763 นางสาวณัฏฐนิช จินดาพล หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.17
2,300.00

14 07947 นางสาวเพชรลัดดา ศิริรัตน์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.18
2,300.00

15 07949 นางสาวลลิตตา ชลกิจ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.19
2,300.00

16 07998 นางสาวอติกานต์ นันทบุตร หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.20
2,300.00

17 08000 นางสาวอารยา วัลยเพชร์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.21
2,300.00

18 08072 นางสาวทิฆมัพร พึง่แรง หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.22
2,300.00

19 08110 นางสาวธัญญา ล่ิมสกลเศรษฐ์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.18
2,300.00

20 09818 นางสาวจุฑามาศ สุดเสียงหวาน หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.19
2,300.00

21 09819 นางสาวณฐมน สถิ่น หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.20
2,300.00

22 09820 นางสาวบุญญาพร ชูแก้ว หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.21
2,300.00

23 09825 นางสาวสุภัสสร คชรัตน์ หอ้งพเิศษ SMP

 ม.5 - ม.22
2,300.00

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระดบัชั้น ม.6/2



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 07878 นายนิธิกร เชาวลิต หอ้งปกติ 360.00
2 08054 นายธนากร กงสุวรรณ หอ้งปกติ 360.00
3 08093 นายปวริศร์ แซ่วุน้ หอ้งปกติ 360.00
4 09829 นายฟาติน ใบยุโสบ หอ้งปกติ 360.00
5 09832 นายอดิศร งานเเข็ง หอ้งปกติ 360.00
6 09833 นายอัฐธนากร สุขยืน หอ้งปกติ 360.00
7 09835 นางสาวจันทิมา นวคุณากร หอ้งปกติ 360.00
8 09846 นางสาวสายน้ าผ้ึง บุญประสงค์ หอ้งปกติ 360.00

ระดบัชั้น ม.6/3
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 07917 นายนนทพทัธ ์อุดม หอ้งปกติ 360.00
2 07924 นายภาณุพงศ์ อังคาภิชาติ หอ้งปกติ 360.00
3 08050 นายฐาปกรณ์ เกล้ียงรัตน์ หอ้งปกติ 360.00
4 08063 นายศัณฐพัฒน์ สายทอง หอ้งปกติ 360.00
5 08075 นางสาวปิยธิดา สมหวัง หอ้งปกติ 360.00
6 08081 นางสาววสุมา กาลมัชฌิมา หอ้งปกติ 360.00
7 08112 นางสาวประพิชญา ตันติวิท หอ้งปกติ 360.00
8 09863 นางสาวชนนิกานต์ แซ่ต้ัน หอ้งปกติ 360.00
9 09865 นางสาวนภัสรภี วิชิตบุตร หอ้งปกติ 360.00

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564ระดบัชั้น ม.6/4



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 07742 นายพลินทร ฝอยทอง หอ้งปกติ 500.00
2 07744 นายพีรวัฒน์ รักษาพล หอ้งปกติ 500.00
3 07747 นายภาสกร ณ ถลาง หอ้งปกติ 500.00
4 07758 นายอกฤษณ์ ศิริขันธ์ หอ้งปกติ 500.00
5 08011 นายธนาศรม แซ่ข้อ หอ้งปกติ 500.00
6 08091 นายปรีชารัตน์ ในรัมย์ หอ้งปกติ 500.00
7 09870 นายกิตติธัช แดงน า หอ้งปกติ 500.00
8 09909 นายพีรกานต์ เจริญยศ หอ้งปกติ 500.00
9 07705 นางสาวชาลิสา ศรีวิมล หอ้งปกติ 500.00
10 07706 นางสาวณัฐณิชา หิมวรรณวงษ์ หอ้งปกติ 500.00
11 07729 นางสาวอัณฑิฌา ทองจันทร์แก้ว หอ้งปกติ 500.00
12 08105 นางสาวจิราพัชร พันธ์เศรษฐ หอ้งปกติ 500.00
13 08111 นางสาวบงกช ธรรมโชติ หอ้งปกติ 500.00
14 09872 นางสาวจีระนัน ธินนังวัฒนะ หอ้งปกติ 500.00
15 09874 นางสาวปภาวรินท์ ชอบดี หอ้งปกติ 500.00
16 09875 นางสาวพิยดา เบ้าค า หอ้งปกติ 500.00

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระดบัชั้น ม.6/5



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 07751 นายวัฒนา สารรัตน์ หอ้งปกติ 500.00
2 07840 นายภูมิพัฒน์ อารักษ์ หอ้งปกติ 500.00
3 07873 นายชาญวิทย์ กุลมาตย์ หอ้งปกติ 500.00
4 07961 นายคุณานนต์ แก้วล้วน หอ้งปกติ 500.00
5 07703 นางสาวกรกช หลิมทอง หอ้งปกติ 500.00
6 07710 นางสาวนิจจารีย์ บัวผุด หอ้งปกติ 500.00
7 07726 นางสาวสุชาวดี ปกสกุล หอ้งปกติ 500.00
8 07807 นางสาวชุติพร ไชยเพชร หอ้งปกติ 500.00
9 08035 นางสาวธัญพิชชา เสือค ารณ หอ้งปกติ 500.00
10 09878 นางสาวจิรัชญา พรพิพัฒนกูล หอ้งปกติ 500.00
11 09880 นางสาวบัณฑิตา ทองปรอน หอ้งปกติ 500.00

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564ระดบัชั้น ม.6/6



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 07789 นายธนพล วัตตธรรม หอ้งปกติ 1,060.00
2 07797 นายรังสิมันต์ุ ศรีวงค์ หอ้งปกติ 1,060.00
3 08057 นายปรมินทร์ ข้องรัก หอ้งปกติ 1,060.00
4 07728 นางสาวอริสรา ดอกบัว หอ้งปกติ 1,060.00
5 07766 นางสาวปัทมา เสนน้ าเทีย่ง หอ้งปกติ 1,060.00
6 07910 นางสาวอภิชญา แซ่ล่ิม หอ้งปกติ 1,060.00
7 07993 นางสาวมณีกานต์ อมรลักษณ์ หอ้งปกติ 1,060.00
8 08030 นางสาวจุฑารัตน์ จริยปรัชญากุล หอ้งปกติ 1,060.00
9 09889 นางสาวปรางทิพย์ ทองจันทร์ หอ้งปกติ 1,060.00
10 09891 นางสาวอณิดา ม้าย่อง หอ้งปกติ 1,060.00

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564ระดบัชั้น ม.6/7



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 07748 นายภูรินัฐ จีนเดิม หอ้งปกติ 1,060.00
2 07791 นายธีรวัฒน์ ธนูประสิทธิ์ หอ้งปกติ 1,060.00
3 07832 นายธนวัฒน์ เชาว์เฉลิมพงศ์ หอ้งปกติ 1,060.00
4 07918 นายนภัสรพี ศรีรักษา หอ้งปกติ 1,060.00
5 08010 นายธนาวุฒิ คมข า หอ้งปกติ 1,060.00
6 09892 นายเจษฎา ล่ิวล่อง หอ้งปกติ 1,060.00
7 09893 นายชนะชัย เครือแดง หอ้งปกติ 1,060.00
8 09894 นายอุกฤษฏ์ พุทธพรอภิบาล หอ้งปกติ 1,060.00
9 07864 นางสาวสุตาภัทร ไชยวิเชียร หอ้งปกติ 1,060.00
10 07952 นางสาววิชญาดา นิรภัย หอ้งปกติ 1,060.00
11 07983 นางสาวเกตน์สิรี คงส้ัน หอ้งปกติ 1,060.00
12 07991 นางสาวแพรวา พรหมอินทร์ หอ้งปกติ 1,060.00
13 08039 นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสน หอ้งปกติ 1,060.00
14 08117 นางสาวสิตาพร ขอบเวศท์ หอ้งปกติ 1,060.00
15 09343 นางสาวณัฏฐณิชา บุญคง หอ้งปกติ 1,060.00
16 09897 นางสาวณัฐพร เนติวิทยาวุธ หอ้งปกติ 1,060.00
17 09899 นางสาวธัญญารักษ์ เกตุแก้ว หอ้งปกติ 1,060.00
18 07849 นางสาวกันธิชา   จอมพล หอ้งปกติ 1,060.00

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564

ระดบัชั้น ม.6/8
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 07733 นายชัชพงศ์ จินดาพล หอ้งปกติ 360.00
2 07704 นางสาวเกศินี เก้าแสง หอ้งปกติ 360.00
3 07937 นางสาวณัฐวดี ชูเจริญ หอ้งปกติ 360.00
4 07953 นางสาวศศิวิมล วิชิต หอ้งปกติ 360.00
5 07868 นายจารุเกียรติ คงจันทร์ หอ้งปกติ 360.00
6 07850 นางสาวกาญจนศิริ ไกรทัศน์ หอ้งปกติ 360.00
7 09905 นางสาวรุจิรา วันดี หอ้งปกติ 360.00
8 07926 นายวรพงศ์ มงคลรัศมีโรจน์ หอ้งปกติ 360.00
9 07822 นายกิตติคุณ สัจจารักษ์ หอ้งปกติ 360.00
10 07262 นายปะรติมินทร์ หลีพาณิชยกูล หอ้งปกติ 360.00
11 07773 นางสาวอัมภาภรณ์ วงษ์มาเกษ หอ้งปกติ 360.00
12 09904 นายวีรพล ฤทธิสมาน หอ้งปกติ 360.00
13 09906 นางสาวอารีรัตน์ ใจโปร่ง หอ้งปกติ 360.00
14 07736 นายฐิรพงศ์ โชติช่วง หอ้งปกติ 360.00
15 07804 นางสาวแคโรไลน์ อาญาเมือง หอ้งปกติ 360.00
16 07970 นายพิรพัฒน์ โกสังวิทย์ หอ้งปกติ 360.00
17 07781 นายฐิติพันธ์ หลักฐาน หอ้งปกติ 360.00
18 07699 นายรนกฤต กิจสุวรรณ์ หอ้งปกติ 360.00
19 07743 นายพีรพัฒน์ กงนะ หอ้งปกติ 360.00
20 07790 นายธัชพล ไข่มุกข์ หอ้งปกติ 360.00
21 07769 นางสาววรดา ก าเนิด หอ้งปกติ 360.00
22 08017 นายยอดนัดดา  เหล่านุกูล หอ้งปกติ 360.00

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระดบัชั้น ม.6/9 วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 07940 นางสาวธนวรรณ มาศทอง ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

2 09908 นายธนชาต ทองปลอด ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

3 08096 นายพีรธัช ทองบาง ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

4 07712 นางสาวปณิชา มุ่งวิจิตร์ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

5 09912 นายอภิสิทธิ ์แซ่ชั่ง ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

6 09916 นางสาวธัญลักษณ์ สร้างเหมาะ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

7 07950 นางสาวลัลน์ลลิต อาด า ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

8 09910 นายสรศักด์ิ อุ่ยสกุล ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.3
3,500.00

9 09913 นางสาวจันทรรัตน์ พงษ์ประดิษฐ์ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.4
3,500.00

10 09911 นายอนันต์ดา  ยกศิริ ห้องพิเศษ MECP 

ม.2 - ม.5
3,500.00

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564ระดบัชั้น ม.6/10



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

(ตวับรรจง)

วันทีร่ับ

1 08128 นายอรุษ หลิมชูตระกูล หอ้งพเิศษ MEP

 ม.5 - ม.6
5,000.00

2 08120 นายกรธัช แก้วสกุลทอง หอ้งพเิศษ MEP

 ม.5 - ม.7
5,000.00

3 08140 นางสาวศุลีพร หงษ์ร่อน หอ้งพเิศษ MEP

 ม.5 - ม.8
5,000.00

4 08136 นางสาวพิมพ์รตี รักญาติ หอ้งพเิศษ MEP

 ม.5 - ม.9
5,000.00

5 07556 นางสาวรชตวรรณ มีเพียร หอ้งพเิศษ MEP

 ม.5 - ม.10
5,000.00

6 08126 นายปัณณวิชญ์ จงเจียมใจ หอ้งพเิศษ MEP

 ม.5 - ม.11
5,000.00

7 09929 นางสาวณัฐชา วิไลแสงจันทร์ หอ้งพเิศษ MEP

 ม.5 - ม.12
5,000.00

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทีพิ่มพ์ : 12 กรกฎาคม 2564ระดบัชั้น ม.6/11

รายชือ่นักเรียนที่ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาคืน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564


