โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 22 คน นักเรียนหญิง 14 คน รวม 36 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
38980 เด็กชายกมล ชูศรี
2
38981 เด็กชายก้องภพ เย็นใส
3
38982 เด็กชายชัยชนะ จันทร์ทอง
4
38983 เด็กชายณภัทร ฐานานุกรม
5
38984 เด็กชายณัชพล ฐานานุ กรม
6
38985 เด็กชายณัฐพงค์ อินทร์ เกตุ
7
38986 เด็กชายเตชะสิ ทธิ์ อินทร์ สงั ข์
8
38987 เด็กชายเตชินท์ แก้วอ่อน
9
38988 เด็กชายธนวิชญ์ สาแดง
10
38989 เด็กชายนันทศักดิ์ ยอดศรี
11
38990 เด็กชายปรัตถะ เจริ ญสุ ข
12
38991 เด็กชายปั ญญาวุฒิ ชุมภูทอง
13
38992 เด็กชายพลพุฒิพงศ์ พัทยัง
14
38993 เด็กชายพิทยุตม์ แก้วทอง
15
38994 เด็กชายภาสวีร์ ปลอดสวัสดิ์
16
38995 เด็กชายภูวเดช ทองบุญหนู
17
38996 เด็กชายยศวริ ศ วาซู
18
38997 เด็กชายวรพล ทองขุนดา
19
38998 เด็กชายวัชพล คาเรื อง
20
38999 เด็กชายวิชชรัชต์ ทิพย์แก้ว
21
39000 เด็กชายศิวกร มูสิกะเจริ ญ
22
39001 เด็กชายสรวิชญ์ เส้งวัน่
23
39002 เด็กหญิงจันทพัชร์ หนูเสน
24
39003 เด็กหญิงจิรัชยา หนูนวล
25
39004 เด็กหญิงณัฏฐณิ ชา ย่องลัน่
26
39005 เด็กหญิงณัฐนรี ฝั่งชลจิตต์
27
39006 เด็กหญิงดลภคพร สิ งห์สุวรรณ์
28
39007 เด็กหญิงเตชินี ภิรมย์ลาภ
29
39008 เด็กหญิงนภัสภรณ์ เหลือนุ่นขาบ
30
39009 เด็กหญิงนัยน์ยภัค ปลอดฟัก
31
39010 เด็กหญิงเปรมฤดี อรุ ณรังษี
32
39011 เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์ วัฒนอัมพร
33
39012 เด็กหญิงพัทนันท์ เทพหนู
34
39013 เด็กหญิงพิญาดา บัวแก้ว
35
39014 เด็กหญิงภัทราวดี อออิปก
36
39015 เด็กหญิงวรรณรดา ศรี เกตุ
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวปาริ ชาติ ราษแก้ว นายศุภโชค คงรอด

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 27 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39016 เด็กชายกรวิชญ์ ขุนฤทธิ์มนตรี
2
39017 เด็กชายกิตติทศั เตียวเจริ ญ
3
39018 เด็กชายชนสรณ์ สงชู
4
39019 เด็กชายณภัทรชล สถิรเหมกุล
5
39020 เด็กชายณัฐชนน ศรี วิเชียร
6
39021 เด็กชายเตชินท์ อักษรผอม
7
39022 เด็กชายนิ ติพฒั น์ ทัศสระ
8
39023 เด็กชายปฏิวตั ิ นุย้ ขาว
9
39024 เด็กชายปั้ นศิลป์ ชูไฝ
10
39025 เด็กชายวชิรวิชญ์ คงวุน่
11
39026 เด็กชายวรัญญู ศรี เกื้อ
12
39027 เด็กชายสิ รภพ ไชยเซ่ง
13
39028 เด็กชายอนุสรณ์ จันสุ กศรี
14
39029 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองมาก
15
39030 เด็กหญิงจินตนา ทองพงษ์
16
39031 เด็กหญิงชนาภา ลาเผือก
17
39032 เด็กหญิงญาโณทัย ขอมีกลาง
18
39033 เด็กหญิงณภาภัช หมื่นเมือง
19
39034 เด็กหญิงณัฏฐณิ ชา เเก้วอัมพร
20
39035 เด็กหญิงณัฐณิ ชา ชูเซ่ง
21
39036 เด็กหญิงณัฐธิ ตา พวงมณี
22
39037 เด็กหญิงนฤสรณ์ ศรี โยธา
23
39038 เด็กหญิงนิ ชกานต์ หาญคาหล้า
24
39039 เด็กหญิงบัณฑิตา มูสิกะอุปถัมภ์
25
39040 เด็กหญิงปณิ ตา คงชุม
26
39041 เด็กหญิงปรตา รอดอินทร์
27
39042 เด็กหญิงปั ณฑิตา ขวัญสุด
28
39043 เด็กหญิงปิ ยาพัชร สังข์ศิริ
29
39044 เด็กหญิงพัสตรภรณ์ ย้อยยางทอง
30
39045 เด็กหญิงภัทรมน เกื้อสังข์
31
39046 เด็กหญิงภัทรมน ชนะสงคราม
32
39047 เด็กหญิงมุกอันดา บุญทอง
33
39048 เด็กหญิงลลิตา แสงแก้ว
34
39049 เด็กหญิงวิลาลินี นวลมุสิต
35
39050 เด็กหญิงศิรินทร์ นภา เศียรอุ่น
36
39051 เด็กหญิงสิ ริรัตน์ บุญสง
37
39052 เด็กหญิงสุธีพร ศรี ราม
38
39053 เด็กหญิงสุพิชญา หอยสกุล
39
39054 เด็กหญิงอริ สรา รัตนานุ กูล
40
39055 เด็กหญิงอันน์นา รงเรื อง
ครู ที่ปรึ กษา นายอนุ วตั ร พันธุ์เล่ง นางเสาวภา ช่วยจันทร์

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 29 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39056 เด็กชายกฤษณพล เรื องพูน
2
39057 เด็กชายกิตติวฒั น์ สังฆพรรณ
3
39058 เด็กชายธี รภัทร จันทร์ เทพ
4
39059 เด็กชายนนทกร หนู ปาน
5
39060 เด็กชายปรเมศวร์ ทิมพิชยั
6
39061 เด็กชายพงศ์ภคั ธรรมรัตน์
7
39062 เด็กชายพีระพงษ์ สุ ขทอง
8
39063 เด็กชายพีระพัฒน์ สุ ขทอง
9
39064 เด็กชายภัทรพล หมื่นเพชร
10
39065 เด็กชายวัชรากร เพิม่ พูล
11
39066 เด็กชายอดิเทพ คงดา
12
39067 เด็กหญิงกันติชา สมัญญา
13
39068 เด็กหญิงกานติศา จันเอียด
14
39069 เด็กหญิงขริ นทร์ ทิพย์ เครื อทอง
15
39070 เด็กหญิงชนิ สรา เรื องอ่อน
16
39071 เด็กหญิงชลเนษฎ์ หมุนรอด
17
39072 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ทองชู
18
39073 เด็กหญิงญาณิ กา เทพศิริ
19
39074 เด็กหญิงณัฐณิ ชา แก้วขุนทอง
20
39075 เด็กหญิงณัฐณิ ชา นุ่นนุย้
21
39076 เด็กหญิงณัฐธิ ดา โชลิตร
22
39077 เด็กหญิงณัฐนัน สุ ขศรี
23
39078 เด็กหญิงนริ ศรา ขุนราม
24
39079 เด็กหญิงนวพร นุย้ จันทร์
25
39080 เด็กหญิงนุ ชรดี อินนุ รักษ์
26
39081 เด็กหญิงเบญจวรรณ สิ งหเสม
27
39082 เด็กหญิงปราณปริ ยา มุติมรรคา
28
39083 เด็กหญิงปริ ยาภัทร สังข์แก้ว
29
39084 เด็กหญิงปลอบขวัญ ระสุโสะ
30
39085 เด็กหญิงปั ญญทิพย์ เยาว์ดว้ ง
31
39086 เด็กหญิงมนัญชยา คาคง
32
39087 เด็กหญิงลภัสรดา ยอดราช
33
39088 เด็กหญิงวรนิ ษฐา ชูเพชร
34
39089 เด็กหญิงวรรณิ ก ฉิ มงาม
35
39090 เด็กหญิงศิริกาญจน์ จันทร์ สุข
36
39091 เด็กหญิงสุนิสา เกตุสุวรรณ
37
39092 เด็กหญิงสุภิตา แก้วขาว
38
39093 เด็กหญิงสุวิภาวดี หมุนชู
39
39094 เด็กหญิงเสริ มกมล ตันนิ มิตรกุล
40
39095 เด็กหญิงอาทิมา แป้ นชุม
ครู ที่ปรึ กษา นางดาวใจ เลียดรักษ์ นายวิเชียร คาคง

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39096 เด็กชายกวินท์ พงค์สุวรรณ
2
39097 เด็กชายเจษฎา เกื้อคลัง
3
39098 เด็กชายญาณพัฒณ์ ปฐมกุลวงศ์
4
39099 เด็กชายฐิ ติศกั ดิ์ เทียนเสรี
5
39100 เด็กชายณัฏฐวัฒน์ แม้นศร
6
39101 เด็กชายณัฐชรงค์ สุ ดแป้น
7
39102 เด็กชายธนากฤต สมบุญ
8
39103 เด็กชายธนิ สร จันทร์ ชู
9
39104 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เหมือนขาว
10
39105 เด็กชายนวมินทร์ จิตรพัฒนากุล
11
39106 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ปลอดเหล็ก
12
39107 เด็กชายปฏิพทั ธ์ วุน่ ชุม
13
39108 เด็กชายพัชรพล นาคขาว
14
39109 เด็กชายสิ ทธิ ณัฐ สงสุวรรณ์
15
39110 เด็กหญิงกนกนภา สิ นธุ
16
39111 เด็กหญิงกรวริ นทร์ ชูคง
17
39112 เด็กหญิงกรองกาญจน์ ทองบุตร
18
39113 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วหนูนวล
19
39114 เด็กหญิงชญานิ ษฐ์ หมุนมิต
20
39115 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูศรี สงคราม
21
39116 เด็กหญิงโชติรส ดอนเพ็งจันทร์
22
39117 เด็กหญิงฐิ ติวรดา เพชรโชติ
23
39118 เด็กหญิงณฐวรรณ รักษ์จารู ญ
24
39119 เด็กหญิงณัชชานันท์ สงด้วง
25
39120 เด็กหญิงณัฏฐณิ ชา พรัดภู่
26
39121 เด็กหญิงณัฐญา ภูแช่มโชติ
27
39122 เด็กหญิงณิ ชกานต์ นุ รักษ์
28
39123 เด็กหญิงณิ ชานันท์ อุทยั รังษี
29
39124 เด็กหญิงทยิดา ขาวเเสง
30
39125 เด็กหญิงธัญทิพ เอียดขาว
31
39126 เด็กหญิงนริ ศรา เที่ยงแท้
32
39127 เด็กหญิงปั ณฑารี ย ์ ปิ ยดิลก
33
39128 เด็กหญิงปิ่ นปิ นัทธ์ หมุนวงค์
34
39129 เด็กหญิงปุณยนุช เรื องพุทธ
35
39130 เด็กหญิงมาริ ษา ทองด้วง
36
39131 เด็กหญิงศศิประภา ชูปู
37
39132 เด็กหญิงศิณัฏฐ์ฐา อุย้ ตยะกุล
38
39133 เด็กหญิงศิรดา ทองเกลี้ยง
39
39134 เด็กหญิงศิวนาถ หมื่นสนิ ท
40
39135 เด็กหญิงสุกญั ญา ทองสม
ครู ที่ปรึ กษา นายวินยั หนู ทอง นางสาวภิญประไพ พันธุ์เล่ง

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/5 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 27 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39136 เด็กชายคณิ ศร คงมา
2
39137 เด็กชายณัฐกิตต์ อุยสุย
3
39138 เด็กชายณัฐวัตร รักจันทร์
4
39139 เด็กชายทรงศักดิ์ ท้าวสกุล
5
39140 เด็กชายธรรมรัตน์ จิตขาว
6
39141 เด็กชายนราวิชญ์ อ่อนเกลี้ยง
7
39142 เด็กชายรณกร ชูช่วย
8
39143 เด็กชายรัชชานนท์ เหลือนุ่นขาบ
9
39144 เด็กชายวชิรวิทย์ ภู่กาเนิ ดมณี
10
39145 เด็กชายวชิรวิทย์ เสนเเก้ว
11
39146 เด็กชายวัชรพล วงศ์สวัสดิ์
12
39147 เด็กชายศุภกร เนี ยมบุญ
13
39148 เด็กชายสิ ปปวิชญ์ แดงบัว
14
39149 เด็กหญิงกนต์รพี นวลแก้ว
15
39150 เด็กหญิงกิรณา หนู ทองแก้ว
16
39151 เด็กหญิงกุลปรี ยา สุ ขทองอ่อน
17
39152 เด็กหญิงเขมจิรา มณี มยั
18
39153 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตีสิงห์
19
39154 เด็กหญิงญาณิ ศา ฤทธิ์สมัคร
20
39155 เด็กหญิงฐิ ติวรดา คงช่วย
21
39156 เด็กหญิงฑิฆมั พร เหมือนกลับ
22
39157 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เป้าเงิน
23
39158 เด็กหญิงนฤศร คงสมคิด
24
39159 เด็กหญิงนาถวดี อุเทนพันธ์
25
39160 เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร
26
39161 เด็กหญิงปิ ยาพัชร กาวชู
27
39162 เด็กหญิงพัชราพร มรสุ ม
28
39163 เด็กหญิงพิมพ์พตั ร เพ็ญจารัส
29
39164 เด็กหญิงพิมพ์พิกา บุญศรี
30
39165 เด็กหญิงภาวิดา เตี้ยนวล
31
39166 เด็กหญิงโยษิตา สุ วานิ ช
32
39167 เด็กหญิงศิริลกั ษณ์ ทุ่มแก้ว
33
39168 เด็กหญิงสรัลชนา ช่วยแก้ว
34
39169 เด็กหญิงสวริ นทร์ คงทอง
35
39170 เด็กหญิงสิ รดา ปล้องอ่อน
36
39171 เด็กหญิงสิ รามน หนู แดง
37
39172 เด็กหญิงสุพิชญา บุญวิสูตร
38
39173 เด็กหญิงอภิชญา ยอดราช
39
39174 เด็กหญิงอรเนตร ยิม้ ซ้าย
40
39175 เด็กหญิงอัญมณี ขาเพชร
ครู ที่ปรึ กษา นายประพันธ์ สามี นางพิศมัย สามี

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/6 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 27 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39176 เด็กชายจิตติพฒั น์ ปล้องพันธุ์
2
39177 เด็กชายฉัตรดนัย สงเล็ก
3
39178 เด็กชายชาคริ ต จันทรากุล
4
39179 เด็กชายโชติพงค์ คงนวล
5
39180 เด็กชายธี รวัฒน์ แก้ววิเศษ
6
39181 เด็กชายนวนันท์ มูสิกะเจริ ญ
7
39182 เด็กชายปวริ ศร์ คชฤทธิ์
8
39183 เด็กชายปุณณวัฒน์ อ่อนแสง
9
39184 เด็กชายพรรษกร สายละมุล
10
39185 เด็กชายยุทธภูมิ บุตรสว่าง
11
39186 เด็กชายรัชชานนท์ ยอดราช
12
39187 เด็กชายสัชฌกาน ไหมชุม
13
39188 เด็กชายสิ ปปกร เกื้อคลัง
14
39189 เด็กหญิงกนกกร ไชยทักษิณ
15
39190 เด็กหญิงกวินดา วงค์กาชัย
16
39191 เด็กหญิงกาญจนศิริ นิ่มวุน่
17
39192 เด็กหญิงชลิตา เซ่งฮวด
18
39193 เด็กหญิงณลินทิพย์ พวงสวัสดิ์
19
39194 เด็กหญิงณัฐชญา ถิ่นนา
20
39195 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุ ช แก้วมี
21
39196 เด็กหญิงณัฐนิ ฌา ปราบปรี
22
39197 เด็กหญิงธนาภา ขาวหวาน
23
39198 เด็กหญิงธัญญาวีย ์ คงศรี
24
39199 เด็กหญิงนภมณี สุ วรรณรัตน์
25
39200 เด็กหญิงปิ ยวรรณ มากศรี
26
39201 เด็กหญิงไปรยา เมืองทรัพย์
27
39202 เด็กหญิงพรนัชชา ด้วงสี นวล
28
39203 เด็กหญิงพิชชาภา เพ็ชรยาบาล
29
39204 เด็กหญิงเพ็ญประภา มิตสุ วรรณ
30
39205 เด็กหญิงภัทรานิ ษฐ์ พุทธสวัสดิ์
31
39206 เด็กหญิงรติมา ข้งแดง
32
39207 เด็กหญิงรัตนรัตน์ มีสวัสดิ์
33
39208 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ฤทธิ เนี ยม
34
39209 เด็กหญิงศลิษา อนันตพันธ์
35
39210 เด็กหญิงสราลัญ เพ็ชรรัตน์
36
39211 เด็กหญิงสวิชญา นวลกลับ
37
39212 เด็กหญิงสุพิชญา คงเรื อง
38
39213 เด็กหญิงอริ ศรา ชูศรี เพชร
39
39214 เด็กหญิงอริ สรา อรรคเศรษฐัง
40
39215 เด็กหญิงอธิ ชนัน คงเกลี้ยง
ครู ที่ปรึ กษา นายจินดา คงเรื อง นางธันยพร จิตขาว

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/7 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39216 เด็กชายกตัญญู เกื้อฤทธิ์
2
39217 เด็กชายชานนท์ มากชิต
3
39218 เด็กชายชินวัตร เต็มบางงอน
4
39219 เด็กชายญาณาธิ ป รักจันทร์
5
39220 เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวนุย้
6
39221 เด็กชายนราวิชญ์ ทองเกื้อ
7
39222 เด็กชายปั ณณวิทย์ ศรี มณี
8
39223 เด็กชายภัทริ ศวร์ เอียดสุ ย
9
39224 เด็กชายภูวฤทธิ์ เรื องเเก้ว
10
39225 เด็กชายยศวันต์ ฤทธิ วงศ์
11
39226 เด็กชายวงศธร รุ่ งเรื อง
12
39227 เด็กชายสิ ทธิ พงศ์ เพชรคง
13
39228 เด็กชายอาเซี ยน อุ่นเสี ยม
14
39229 เด็กชายอานนท์ ยอดราช
15
39230 เด็กหญิงกานต์รวี พันฤทธิ์ดา
16
39231 เด็กหญิงจิณห์นิภา หอมนาน
17
39232 เด็กหญิงจิราวรรณ จีนสั้ว
18
39233 เด็กหญิงชนิ สรา โดดเด็ด
19
39234 เด็กหญิงชลิดา พรมทอง
20
39235 เด็กหญิงโชติมา ฉี ดเกตุ
21
39236 เด็กหญิงญาณิ ศา มีงาม
22
39237 เด็กหญิงฑุลิกา นพรัตน์
23
39238 เด็กหญิงณัฐชยา ทองทุ่ม
24
39239 เด็กหญิงดมิษา รัตนวิไลย
25
39240 เด็กหญิงนภสร ทองศิริ
26
39241 เด็กหญิงนริ ศรา ทองบุญนุย้
27
39242 เด็กหญิงปั ณฑิตา หนูเทพ
28
39243 เด็กหญิงปิ ยธิ ดา ทานะขันธ์
29
39244 เด็กหญิงปุณยวีร์ อินทร์ แก้ว
30
39245 เด็กหญิงพัชรพร แก้วชล
31
39246 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ช่วยแท่น
32
39247 เด็กหญิงมณฑิรา ดาด้วง
33
39248 เด็กหญิงรุ จิรา นาคเรื อง
34
39249 เด็กหญิงวิชญาพร ขาวสุด
35
39250 เด็กหญิงศศิวิมล ดามาก
36
39251 เด็กหญิงศิริบุญโชค สว่างรัตน์
37
39252 เด็กหญิงสุชานรี พรหมสุข
38
39253 เด็กหญิงสุวภัทร กอไชยแสง
39
39254 เด็กหญิงอาภาวรรณ ชูเพชร
40
39255 เด็กหญิงอุษาวดี เรื องนะ
ครู ที่ปรึ กษา นายภิรมย์ เรื องเดช นางสุวรา โภชนสมบูรณ์

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/8 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39256 เด็กชายธิ ติพนั ธ์ เทพชุม
2
39257 เด็กชายธี รภัทร บุญโท
3
39258 เด็กชายนนทพันธ์ ขวัญศรี
4
39259 เด็กชายพงศธร สว่างมณี
5
39260 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ เพชรทองเกลี้ยง
6
39261 เด็กชายพงศ์อนันต์ อนันทนุ พงค์
7
39262 เด็กชายพีรพัฒน์ สุ ภเพียร
8
39263 เด็กชายภัคธร สี ดาเลิศ
9
39264 เด็กชายภัทรนน คงทุง
10
39265 เด็กชายรัฐมนตรี กลับทอง
11
39266 เด็กชายวรวิช มงคล
12
39267 เด็กชายวุฒิชยั เลือดกุมภา
13
39268 เด็กชายศุภณัฐ หมวดจันทร์
14
39269 เด็กชายสุ ทิวสั ย้อยแสง
15
39270 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุ วรรณ
16
39271 เด็กหญิงกีรติกานต์ รักษ์วงศ์
17
39272 เด็กหญิงจิรัชญา พลเพชร
18
39273 เด็กหญิงชญานิ น กลิ่นเขียว
19
39274 เด็กหญิงชลกร รามเเก้ว
20
39275 เด็กหญิงชาลิสา เพชรด้วง
21
39276 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา บัวทอง
22
39277 เด็กหญิงณัฐชนา ชูแก้ว
23
39278 เด็กหญิงณัฐณิ ชา รักดา
24
39279 เด็กหญิงณัฐธิ ดา คงเกลี้ยง
25
39280 เด็กหญิงธัญญ่า ยิม้ สง่า
26
39281 เด็กหญิงธันย์ชนก ชูทอง
27
39282 เด็กหญิงนงนภัส เส็นบัตร
28
39283 เด็กหญิงนภัสสร นวลจันทร์
29
39284 เด็กหญิงนัฐมณ จันทรอักษร
30
39285 เด็กหญิงปั ทมพร ผุดผ่อง
31
39286 เด็กหญิงปุณิกา พุทธศรี
32
39287 เด็กหญิงไพริ นดา ดวงจันทร์
33
39288 เด็กหญิงภวิษย์พร หนู ไข่
34
39289 เด็กหญิงวริ ศรา ไพชานาญ
35
39290 เด็กหญิงศรุ ตยา เพ็งแก้ว
36
39291 เด็กหญิงศศิพิชญ์ คงนอง
37
39292 เด็กหญิงอภิกษณา เหมือนอ่อน
38
39293 เด็กหญิงอภิญญา สงแก้ว
39
39294 เด็กหญิงอระดา พลนุย้
40
39295 เด็กหญิงอันดา วัตรขาว
ครู ที่ปรึ กษา นางสาววารุ ณี ขุนเจริ ญ นายสุ นทร ผุดมี

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/9 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39296 เด็กชายกฤตภาส เศียรอุ่น
2
39297 เด็กชายณัฐนนท์ แสงเขียว
3
39298 เด็กชายทักษ์ดนัย อ่อนเกลี้ยง
4
39299 เด็กชายธราเมธ จิตภักดี
5
39300 เด็กชายธี รภัทร ทองพุม่
6
39301 เด็กชายนวกร ขุนทิพย์โบสถ
7
39302 เด็กชายพงศกร ชัยศรี ยา
8
39303 เด็กชายพิพฒั น์พงษ์ ขวัญศรี
9
39304 เด็กชายวิชญ์พล สุ วรรณโณ
10
39305 เด็กชายศิรวิทย์ จันทร์ เอียด
11
39306 เด็กชายศิรศักดิ์ ชุมนุย้
12
39307 เด็กชายเสฏฐวุฒิ คงแก้ว
13
39308 เด็กชายเสฏฐวุฒิ พรหมห้อง
14
39309 เด็กชายหฤษฎ์ นวลจารัส
15
39310 เด็กหญิงกรณัฐา ชุมดวง
16
39311 เด็กหญิงกฤษณภา อาพัน
17
39312 เด็กหญิงกวิสรา งามพร้อม
18
39313 เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรี ชุมพวง
19
39314 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรี รักษา
20
39315 เด็กหญิงณัฎฐณิ ชา ชูสุดรักษ์
21
39316 เด็กหญิงณิ ชาภัทร อักษรสว่าง
22
39317 เด็กหญิงดรัลพร บุญสุข
23
39318 เด็กหญิงธมนวรรณ ช่อสม
24
39319 เด็กหญิงธัญชนก ศรี กรด
25
39320 เด็กหญิงธี รกานต์ ทองเกิด
26
39321 เด็กหญิงเบญญาภา ศรี ชูทอง
27
39322 เด็กหญิงปภาวริ นทร์ เหลือเทพ
28
39323 เด็กหญิงปั ณฑิตา จันทร์ศรี กรด
29
39324 เด็กหญิงปิ ยธิ ดา ขาวช่วย
30
39325 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุ ดจันทร์
31
39326 เด็กหญิงภัคจิรา สุ ขแก้ว
32
39327 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ขาวอินทร์
33
39328 เด็กหญิงลภัสรดา ดาช่วย
34
39329 เด็กหญิงวรรณรดา พรมทา
35
39330 เด็กหญิงวิลาสิ นี หนู พรัด
36
39331 เด็กหญิงศิรัญญา นุ่นสง
37
39332 เด็กหญิงศิริกานดา คงขา
38
39333 เด็กหญิงโศภิษฐา เอียดจุย้
39
39334 เด็กหญิงสุธิมา แสงสง
40
39335 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองชูดา
ครู ที่ปรึ กษา นายอภิรัตน์ เทพนริ นทร์ นายชิด สุกดา

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/10 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 30 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39336 เด็กชายเกียรติศกั ดิ์ พลอยเขียว
2
39337 เด็กชายณ ภู โอภิธากรณ์
3
39338 เด็กชายธัชชัย คงศรี เจริ ญ
4
39339 เด็กชายสรวิชญ์ พิจิต
5
39340 เด็กหญิงกฤติยากุล แก้วคง
6
39341 เด็กหญิงกิตติญาดา สุวรรณรัตน์
7
39342 เด็กหญิงเขมจิรา จันทโรจน์
8
39343 เด็กหญิงฐิ ตามินทร์ ชนะสงคราม
9
39344 เด็กหญิงณัฎฐณิ ชา ชิดชู
10
39345 เด็กหญิงทับทิมทอง นาคะวิโรจน์
11
39346 เด็กหญิงธฤษวรรณ คงพูล
12
39347 เด็กหญิงนันท์นภัส หนูแก้ว
13
39348 เด็กหญิงนิ ชนันท์ พรหมทอง
14
39349 เด็กหญิงนิ ชาวีร์ ถิ่นจะนะ
15
39350 เด็กหญิงบุณยอร ยิง่ สมถวิล
16
39351 เด็กหญิงปภาดา คงเรื อง
17
39352 เด็กหญิงพรลภัส นุย้ คง
18
39353 เด็กหญิงพันธิ สา หอกเพ็ชร์
19
39354 เด็กหญิงเพียงตะวัน กาญจนรัตน์
20
39355 เด็กหญิงภัทรานิ ษฐ์ กาญจนะพันธ์
21
39356 เด็กหญิงภิรัญญา พรหมปลัด
22
39357 เด็กหญิงภูมิณัฏฐา แกล้วทนงค์
23
39358 เด็กหญิงวรรษมน ใหม่วนุ่
24
39359 เด็กหญิงวรัญญา ทองด้วง
25
39360 เด็กหญิงศุทธิ นี เอียดภิรมย์
26
39361 เด็กหญิงสรสิ ชา ไข่ทองมาก
27
39362 เด็กหญิงสโรชา ปราบปรี
28
39363 เด็กหญิงสิ ริการย์ ทิพย์ทอง
29
39364 เด็กหญิงอชิรญา ทองพูน
30
39365 เด็กหญิงอุนนดาวีร์ ทรงศรี
ครู ที่ปรึ กษา นางรัตนาพร จันทร์ ดา นางสาวยุพาพร สิ งหวงศ์

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/11 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 7 คน นักเรียนหญิง 33 คน รวม 40 คน
เลขที่ เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
1
39366 เด็กชายคุณนิ ติ มาสวัสดิ์
2
39367 เด็กชายนภัสกร หนู ผุด
3
39368 เด็กชายประธาน สุ ขรุ่ ง
4
39369 เด็กชายภาณุ วิชญ์ ชูติมาตร
5
39370 เด็กชายรัชพล คงสอาด
6
39371 เด็กชายวรเมธ ยายมาก
7
39372 เด็กชายวรานนท์ แก้วพูล
8
39373 เด็กหญิงกชกร แก้วพิทกั ษ์
9
39374 เด็กหญิงกวินธิ ดา ปราบไพรี ราษฎร์
10
39375 เด็กหญิงกัญญาพัชร ดาทอง
11
39376 เด็กหญิงกุลปรี ยา แขกเพ็ง
12
39377 เด็กหญิงเกณิ กา อินทร์อกั ษร
13
39378 เด็กหญิงจิรชยา มากสุ ก
14
39379 เด็กหญิงชญาณิ ศา สุ ตตะคาร
15
39380 เด็กหญิงชฎาวรรณ จันทร์ มา
16
39381 เด็กหญิงชนัญภรณ์ นุ่นดา
17
39382 เด็กหญิงชนิ ตา จันทร์เเดง
18
39383 เด็กหญิงชมพูนุช พุม่ นวน
19
39384 เด็กหญิงฐิ ตาภา คงแคล้ว
20
39385 เด็กหญิงณัชกิตยา ฤกษ์งาม
21
39386 เด็กหญิงณัชชานันท์ ยัง่ ยืน
22
39387 เด็กหญิงตติยา สุ ขศักดิ์
23
39388 เด็กหญิงธัญภรณ์ ศรี อ่อน
24
39389 เด็กหญิงนภัสสร สดรุ่ ง
25
39390 เด็กหญิงนราพร สะตะพันธ์
26
39391 เด็กหญิงนันทัชพร คงวุน่
27
39392 เด็กหญิงปั ณฑิตา จันทร์อินทร์
28
39393 เด็กหญิงปุณยาพร ฉิ มรักษ์
29
39394 เด็กหญิงพิมพ์สุภา พรมแก้ว
30
39395 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยิม้ สง่า
31
39396 เด็กหญิงมนัสนันท์ วุน่ ชุม
32
39397 เด็กหญิงลักษมน บัวแก้ว
33
39398 เด็กหญิงวริ ศรา เมืองแก้ว
34
39399 เด็กหญิงวิลาสิ นี ศรี ราม
35
39400 เด็กหญิงเวธกา รัตนพันธ์
36
39401 เด็กหญิงสุชานาถ จิตประพันธ์
37
39402 เด็กหญิงสุธีกานต์ พรหมด้วง
38
39403 เด็กหญิงสุปวีณ์ สุ กดา
39
39404 เด็กหญิงสุพิชญา ปล้องใหม่
40
39405 เด็กหญิงอธิ ฏฐการ เทพรักษ์
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวทิศิภกั ดิ์ เกื้อรุ่ ง นางสาวเพ็ญแข ใหมอ่อน

