เลขที่
1
2
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4
5
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7
8
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14
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 23 คน รวม 27 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ - สกุล
36004 นายภูมิปกรณ์ ณ บางช้าง
36006 นายอังศุธร ทองมาก
36446 นายกณิ กนันต์ แก้วด้วง
36455 นายรุ่ งรวิน ทองสี ดา
36009 นางสาวกันต์หทัย เกื้ อเหลือ
36011 นางสาวฐิติยา ธรรมเพชร
36012 นางสาวณัฐธิ ดา คงย้อย
36015 นางสาวนพรัตน์ ธรรมรัตน์
36017 นางสาวนันทิชา ดาสุ ด
36023 นางสาววริ นยุพา วงค์ภกั ดี
36027 นางสาวสาริ ศา หนูชู
36030 นางสาวสุ วพรรณ จิตเนี ยม
36047 นางสาวจุฬามาศ เพ็งประไพ
36050 นางสาวธนวรรณ หมวดอินทอง
36056 นางสาวนัทชา จูดคง
36057 นางสาวน้ าทิพย์ ยกฉวี
36070 นางสาวศุภกานต์ หรุ ดคง
36074 นางสาวอริ สรา มิตรกลิ่น
36122 นางสาวสรสิ ชา คงทอง
36168 นางสาวสุ ธาสิ นี พรหมจันทร์
36195 นางสาวฐิติชญา ช่วยแก้ว
36196 นางสาวฐิติมา อ่อนช่วย
36397 นางสาวณัฐกมล เทพเกลี้ ยง
36462 นางสาวชนานันท์ คงทอง
37882 นางสาวสิ ริพรรณ ทองบริ บูรณ์
38319 นางสาวกมลวรรณ คงทอง
38320 นางสาวรรรรรร ศรี จานงค์
ครู ที่ปรึ กษา นายณัฐพงษ์ พูลรมย์ นางสาวปทุมรัตน์ พรอานวยลาภ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 29 คน รวม 40 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36035 นายธี รเดช ขุนนาพุ่ม
36038 นายพีระชัย เพชรขาวช่วย
36084 นายวงศธร ขวัญทอง
36085 นายวริ ทธิ์ ธร วรากรสิ ริ
36125 นายกิตติพร อ่อนแก้ว
36283 นายรุ จิโรจน์ เผ่าชู
36336 นายอนุรักษ์ อินนุรักษ์
36453 นายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์
36457 นายศิริชยั หนูเกลี้ยง
36459 นายเอกชัย แก้วมุกดา
38321 นายพันเลิศ ศุภสิ ริพงศ์
36010 นางสาวจิตติมา คงสม
36020 นางสาวพรหมพร เมืองสง
36024 นางสาวศรุ ตา บุญโรจน์พงศ์
36028 นางสาวสุ ชาดา สามสี
36048 นางสาวฐิตารี ย ์ ศรี แก้วแฝก
36053 นางสาวธิ ดารัตน์ รามปาน
36054 นางสาวธิ ดารัตน์ อินยอด
36062 นางสาวพรรณพิสุทธิ์ นวลเจริ ญ
36064 นางสาวพัชรพร บุญสวัสดิ์
36072 นางสาวสุ วีรา แก้วฤทธิ์
36099 นางสาวญานิ กา ตุน้ ดา
36108 นางสาวนันทกานต์ พูลเกื้ อ
36116 นางสาวรุ่ งไพลิน โกศล
36121 นางสาวศุภกาญจน์ พริ กแก้ว
36214 นางสาวสุ ทธิ ดา ไข่สง
36254 นางสาวประวีณา สงจันทร์
36316 นางสาวอริ สา แพ่งเมือง
36361 นางสาวศศิวิมล ฤทธิ วงศ์
36427 นางสาวญาณิ นดา เตียวอนันต์
36460 นางสาวกิตติมา สาระนันท์
36468 นางสาวธันญกานต์ สิ ขิวฒั น์
36471 นางสาวเบญจรัตน์ คงผอม
36472 นางสาวปาริ ชาติ เมืองทัง
36476 นางสาวเพชรลดา แก้วชูทอง
36481 นางสาววิลกั ขณา แก้วทอง
36482 นางสาวศิรินนั เอี่ยมสุ ข
36484 นางสาวสุ ชญา เจริ ญผล
36486 นางสาวหัซวานี ปานแดง
36489 นางสาวอาทิตยา พงษ์นวล
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวรุ จิอร รักใหม่ นางจริ ยา ไทยเสรี กุล

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 24 คน รวม 30 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36079 นายธี รภัทร์ อ้นดา
36231 นายพงศ์ภคั ดาศรี
36236 นายศิริชยั ชูหว่าง
36286 นายอภินนั ท์ ยูงทอง
36329 นายปิ ยวัฒน์ เเทนด้วง
36458 นายสรศิษฏ์ แจ้งจุล
36019 นางสาวปาณิ ศา พูลเกิด
36055 นางสาวนภสร คงทอง
36073 นางสาวอรนลิน ทิพย์ทอง
36076 นางสาวอาฑิตตยา เกื้อหล่อ
36095 นางสาวเขมิกา ไวยรัตน์
36105 นางสาวธิ ดารัตน์ มรรคโช
36114 นางสาวยศวดี สมแก้ว
36164 นางสาววิชุตา จันทร์ ฝ้าย
36192 นางสาวเกศกนก ชนะเมือง
36213 นางสาวศุภิสรา กาลังวุฒิ
36242 นางสาวชนัญชิดา อินทนิ น
36246 นางสาวฐิมาพร วงศ์ณิชาภัทร
36256 นางสาวปิ ยะดา รานวล
36257 นางสาวพัชริ ดา ชูพลู
36290 นางสาวจินดาภรณ์ คงสม
36297 นางสาวธารารัตน์ เพิ่มบุญ
36309 นางสาวรวิสรา ชนะสิ ทธิ์
36314 นางสาวสุ ภาวดี สามสี
36347 นางสาวธัญจิรา ฤทธิ ศกั ดิ์
36357 นางสาวฟารี ดา เกื้ อคลัง
36474 นางสาวปิ ยะธิ ดา จันทนี
38323 นางสาวชญานิษฐ์ เขาไข่แก้ว
38324 นางสาวชนัญชิดา คงมี
38326 นางสาวอริ สา หนูแป้ นน้อย
ครู ที่ปรึ กษา นางรัตนวรรณ การประกอบ นางกัญญานี บุญเรื องขาว

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 36 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36080 นายเธี ยรชนะ ลายทิพย์
36081 นายประกิต เกิดแก้ว
36087 นายสิ ทธิ นนท์ เสตะพันธ์
36280 นายพงศ์ภคั เจริ ญรักษ์
36425 นายอุดมศักดิ์ แขกทอง
36448 นายเกียรติขจร เขียวหลี
38327 นายณัฐพนธ์ คงใหม่
38328 นายภีมวัจน์ คล้ายสมบัติ
38329 นายรชต ไวยพันธ์
38330 นายรัชชานนท์ ชูเซ่ ง
36065 นางสาวเพ็ญสิ ริ บริ รักษ์
36066 นางสาวภัทรานิ ษฐ์ เกษริ นทร์
36067 นางสาวลัฆวี คงสุ วรรณ
36075 นางสาวอ้อมเดือน งามแท้
36106 นางสาวนพวรรณ จันทพันธ์
36113 นางสาวพรพิชา ดิษฐรักษ์
36120 นางสาวศศิวิมล บุญมาก
36143 นางสาวเกวลิน เหมือนพรรณราย
36198 นางสาวธนพร นวลแสง
36263 นางสาวสกลสุ ภา เทพส่ ง
36264 นางสาวสุ ณฐั ชา เพ็ชรยาบาล
36339 นางสาวจาชรี อนันต์ทิพย์
36340 นางสาวจิดาภา ชนะสิ ทธิ์
36358 นางสาวรักยิม้ แดงนิ่ ม
36367 นางสาวอาทิตยา เพชรรัตน์
36391 นางสาวกรรวี นวลเกลี้ ยง
36393 นางสาวจิดาภา วงศ์ภกั ดี
36404 นางสาวพัชรพร พริ กเบ็ญจะ
36407 นางสาวรัตนา ภาครัตน์
36416 นางสาวอังกมล ทองฉิ ม
36465 นางสาวดวงตะวัน ชูอุบล
36480 นางสาววรกมล มุสิกะวงศ์
37259 นางสาวณัฐกมล คงยงค์
38331 นางสาวพัชรี ภรณ์ ชูทอง
38332 นางสาวอลิศรา เนียมเเทน
38967 นางสาวทิพกฤตา โยนิโสมนัสิการ
ครู ที่ปรึ กษา นางทิพย์วนั สุ กดา นางสาวอัจฉรี ย ์ เทศนุย้

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/5 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 7 คน นักเรียนหญิง 29 คน รวม 36 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36002 นายณิ ชพน นพคุณ
36139 นายสาโรจน์ ศรี สด
36172 นายกฤตพงศ์ รัตนพันธ์
36233 นายเมธาสิ ทธิ์ ชูเพชร
36379 นายธัญกร ชูผอม
36388 นายเฉลิมวุฒิ ชูพลู
36449 นายไชยวัฒน์ เหวยไทย
36018 นางสาวปั ตทิมาวรรณ คงเมือง
36049 นางสาวณฐกานต์ บุญเรื องขาว
36059 นางสาวบุปผาทิพย์ กล้าคง
36060 นางสาวปารมี บัวสองสี
36068 นางสาววลิตา ไชยแป้ น
36111 นางสาวปาริ ฉตั ร ทองดา
36119 นางสาวศศิกานต์ อินทรภักดิ์
36147 นางสาวชนัญชิดา สุ วรรณนะ
36149 นางสาวฐิติมา พงศาปาน
36163 นางสาวมัทนา เศรษฐสุ ข
36219 นางสาวอุไรวรรณ หมุนนุย้
36239 นางสาวกันต์ฤทัย บัวจันทร์
36249 นางสาวธนวรรณ ศรี สะอาด
36251 นางสาวธารารัตน์ หนูสิงห์
36267 นางสาวอริ สา นุ่นคง
36351 นางสาวปริ นทร คงเคว็จ
36365 นางสาวอณันทิตา ยิม้ เส้ง
36366 นางสาวอรุ ณรัตน์ กล้าคง
36410 นางสาวศศิวิมล รามหนู
36461 นางสาวจิรัฎติกานต์ เวชรังษี
36463 นางสาวชิดชนก ฉ้วนกลิ่น
36467 นางสาวธนัญญา ชูชมชื่ น
36479 นางสาวรัชดาภรณ์ ขาคล้าย
37264 นางสาวจิรวรรณ ภักดีสังข์
37277 นางสาวภูริชญา อินทกูล
38335 นางสาวปั ณณพร หมื่นเมือง
38336 นางสาวปาณิ สรา หมื่นเมือง
38337 นางสาวศุภลักษณ์ สงทิพย์
38338 นางสาวสุ จิรา ลักษณะ
ครู ที่ปรึ กษา นางละเมิล เลี่ ยนกัตวา นางสาวกรองแก้ว วงษ์สวรรค์

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/6 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 24 คน รวม 35 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36001 นายณัฐวุฒิ มากภิบาล
36032 นายขวัญแก้ว รัตนชู
36033 นายณัฐภัทร แดงสี
36141 นายอัษฎา จินดา
36284 นายวุฒิพงศ์ รุ่ ยใหม่
36320 นายไกรวิชญ์ เนียมเจริ ญ
36322 นายณัฐพงศ์ จิระกุล
36387 นายหฤษฎ์ ไชยวรรณ
38339 นายกิตตินนั ท์ ปิ ณทะโก
38340 นายคุณานนท์ แปะดา
38341 นายบุญธวัช พาหุรัตน์
35635 นางสาวกัญฐิกา ช่วยนวล
36117 นางสาวรุ จรดา สุ วรรณเกตุ
36118 นางสาววนิดา พลับปลอด
36148 นางสาวฐิตินนั ท์ จันทร์ ทิน
36150 นางสาวทิพานัน แก้วรุ่ งเรื อง
36204 นางสาวปั ณฑิตา ชูไข่หนู
36207 นางสาวพาขวัญ ชูแก้ว
36247 นางสาวณัฐณิ ชา คงแก้ว
36265 นางสาวสุ ภาวดี ศรี ตระพันธ์
36363 นางสาวสุ ขิตา เขตอนันต์สกุล
36400 นางสาวนันท์นภัส แซ่ อ่ ึง
36405 นางสาวเพ็ญพิชชา ด้วงนิ ล
36412 นางสาวสิ ริวรรณ ฉางทอง
36475 นางสาวไปรยา หมาดเส็ม
36478 นางสาวรติรัตน์ หนูนุ่น
36483 นางสาวศิริวรรณ แซ่ ซี
36487 นางสาวอภิชญา ชูศรี เพชร
36630 นางสาวมณี รัตน์ หอมขาว
37883 นางสาวสิ ริภา ทองบริ บูรณ์
37889 นางสาวธนัญญา ศรี ลาย
38342 นางสาวณงนภัทร ชนะสิ ทธิ์
38343 นางสาวณัฐวรา ชูกรงมวน
38960 นางสาวจุฑาธิ ป จากเทียม
38961 นางสาววิภาวนี บัวจุด
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวสุ ทธิ ชา รักชุม นายชาติ อาษาชานาญ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/7 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 25 คน รวม 36 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36031 นายกฤษฎา อมตเวทย์
36043 นายอาชาคริ ส นาคขาว
36082 นายภาณุพงศ์ เเซ่ เเต้
36184 นายพรรณพงศ์ คงมา
36228 นายนภนต์ มุ่งหมายผล
36334 นายวัชฤทธิ์ สงเอียด
36384 นายวรพล จุฑารัตน์
36419 นายภวิษย์พร วิศิษฐพานิช
37884 นายกิตติธชั ชูสุวรรณ
38344 นายกรวิชญ์ อ่อนทอง
38345 นายธนดล จันทราช
36098 นางสาวจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล
36157 นางสาวปั ทมวรรณ รักร่ วม
36158 นางสาวปิ ยราศี เจริ ญธนชาติ
36160 นางสาวพัทธ์ธีรา อมตเวทย์
36167 นางสาวศุภกั ษร มากมา
36171 นางสาวอัจฉรา ไชยวงษ์
36193 นางสาวจีรณัทย์ รัตนพงษ์
36211 นางสาววิภาวรรณ อิสโม
36253 นางสาวนิ ภาวรรณ ขุนฤทธิ์ เเก้ว
36266 นางสาวอภิญญา ทองแดง
36291 นางสาวชนาพร วาสุ เทพ
36341 นางสาวชนิ กานต์ ไพชานาญ
36342 นางสาวชิดชนก รักษ์ทอง
36349 นางสาวนฤภร สุ วรรณ
36362 นางสาวสมิตา เข็มทอง
36409 นางสาวศศิพิมพ์ ธานีรัตน์
36469 นางสาวนภัสวรรณ สุ วรรณฤกษ์
36490 นางสาวอาภัสรา ทองหนู
37890 นางสาวหนึ่ งหทัย ชายแก้ว
38346 นางสาวกัญญ์วรา ศิรินุพงศ์
38347 นางสาวเขมวรรณ รักจุย้
38348 นางสาวธัญภรณ์ จันทะลุน
38349 นางสาววราภรณ์ ด้วงรัตน์
38350 นางสาวสุ ธาทิพย์ ดวงคะชาติ
38351 นางสาวสุ ริยาพร นวลขาว
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวสุ ธิชา ทศพร นางสุ พรรณี สุ ขทอง

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/8 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 37 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36133 นายปณิ ธิ พัฒนพงศ์
36134 นายพัชรดนัย ใหม่อ่อน
36277 นายธี รพัฒน์ ทิพย์สังข์
36285 นายสุ ภเวช หวานสนิท
36375 นายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย
38352 นายจอมพล หรี มหนก
38353 นายทศพล ลือศิลป์
38354 นายนันทภพ สุ ดเชยชม
38355 นายพชรฌณ หนูพริ ก
38356 นายวัชริ นทร์ ชูพรหม
38357 นายอภิสิทธิ์ จันทร์ หนู
36096 นางสาวจาฎพั
ุ จน์ เกิดฉิ ม
36097 นางสาวจิราวรรณ ช่วยวงศ์
36102 นางสาวณัฐธิ ยาภรณ์ กองเพชร
36103 นางสาวณัฐศิยา อับดุลกะเดช
36162 นางสาวมัฎติญา แสงทอง
36197 นางสาวณิ ชาภัทร วรรณจิตร
36210 นางสาววิกานดา เจริ ญฤทธิ์
36218 นางสาวอริ สรา ชุมเพชร
36248 นางสาวทิตยาภรณ์ อินยอด
36289 นางสาวกัญญ์วรา เสนพรัตน์
36313 นางสาวสุ ชานาฏ ตาแก้ว
36337 นางสาวกนกอร แซ่ ต้ ึง
36344 นางสาวณัฐชา จันทร์เลื่อน
36355 นางสาวเพชรา นิลวงค์
36402 นางสาวปรี ยานุช ศรี สะอาด
36403 นางสาวพนิ ตา รัตนานุกูล
36414 นางสาวสุ วลักษณ์ เนียมใหม่
36464 นางสาวณภัทร โพธิ์ ศรี
36470 นางสาวเนตรวารี ศรี นอ้ ย
38358 นางสาวชนิ กานต์ เทพคง
38359 นางสาวชมพูนุช หนูดา
38360 นางสาวดาริ กา เลื่ อนแป้ น
38361 นางสาวนิ รชา ทองขวิด
38362 นางสาวพัชราภา เผ่าฉาน
38363 นางสาวภัทรนันท์ ด้วงสุ ข
38962 นางสาวกานต์ธีรา ชุมจินดา
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวศศิธร ชูอินทร์ นายอลงกรณ์ ไข่ช่วย

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/9 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 19 คน รวม 28 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36041 นายสรวิศ แสงแก้ว
36088 นายสิ รภพ เเสงทอง
36128 นายชินภัทร เนื่ องเม่ง
36318 นายกษิด์ ิ เดช ณ พัทลุง
36324 นายณัฐวุฒิ ศศิธร
36335 นายเสฎฐวุฒิ สุ ภาไชยกิจ
37263 นายณัฐนันท์ ไชยสุ วรรณ
38364 นายนภดล คะภะสุ วรรณ์
38365 นายอรรถพล สงเล็ก
36045 นางสาวกัลยภรณ์ นิ ลพฤกษ์
36069 นางสาวศิริวรรณ ชูอินทร์
36154 นางสาวบุญยอร อินใหม่
36194 นางสาวชญานิษฐ์ รามหนู
36255 นางสาวปวีณา นวลสุ วรรณ์
36262 นางสาวศิริพร จันนก
36302 นางสาวปาริ ฉตั ร ศิรินุพงศ์
36305 นางสาวพุทธิ ดา พุ่มมาก
36307 นางสาวร้อยตะวัน ฉี ดอิ่ม
36311 นางสาวศิริฑาขวัญ กองพรม
36312 นางสาวสกุลเพชร เพชรสุ ข
36343 นางสาวณัฎฐณิ ชา ฉี ดอิ่ม
36360 นางสาวศรุ ตา ทองช่วย
36624 นางสาวจิรัชญา ปิ ยปั ญญาธิ วฒั น์
38366 นางสาวกนกวรรณ ด้วงแก้ว
38367 นางสาวฑิตฐิตา พ่วงแสง
38368 นางสาวณัฐญาดา ขาวเมือง
38369 นางสาวปฐมาวดี แก้วชูทอง
38370 นางสาววรรณิ ษา มุณีพรหม
ครู ที่ปรึ กษา นางระวีวรรณ สามนตราช นายมนูญ พรหมรังษี

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/10 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 25 คน รวม 35 คน
ลาดับ เลขประจาตัว
ชื่ อ - สกุล
1
36040 นายศุภวิชญ์ เพ็งจันทร์
2
36042 นายสิ งหา แก้วประกอบ
3
36077 นายจตุภูมิ รอดเนียม
4
36418 นายธวัชชัย น้อยสังข์ดา
5
36420 นายรณกฤต โกไศยกานนท์
6
36421 นายสรัณย์พงษ์ มนตรี
7
36422 นายสิ รวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ
8
36423 นายอัครวิทย์ พรรณสุ ข
9
36456 นายวัชรายุทธ จันทร์รัตน์
10
38371 นายเบญจพล สุ ขเเดง
11
36046 นางสาวจิดาภา ยตะโคตร
12
36104 นางสาวดลฤทัย จันทร์แก้วแร่
13
36110 นางสาวบัวบูชา พรหมอักษร
14
36112 นางสาวปิ ยาพัชร บุญช่วย
15
36170 นางสาวอรธิ รา ชูกิจ
16
36354 นางสาวพัชรพร รักพวก
17
36426 นางสาวชนิ สรา ศรี ชูทอง
18
36429 นางสาวณัฐชยา แท่นรัตน์
19
36430 นางสาวณี รนุช แซ่ หลี
20
36431 นางสาวธันย์ชนก ขนานแก้ว
21
36432 นางสาวธาวินี ศรี สุวิทธานนท์
22
36433 นางสาวนภัสสร จันทร์เมธา
23
36435 นางสาวปภาวริ นทร์ หนูผุด
24
36436 นางสาวปั ชวนันท์ เต็มราม
25
36437 นางสาวปุณยนุช ไชยยางค์
26
36440 นางสาวเมทินี สวัสดิ์ ประสิ ทธิ์
27
36441 นางสาวเมษยา บุญสนิท
28
36442 นางสาวศิรประภา ทองศรี
29
36444 นางสาวสุ ชาดา คงแก้ว
30
36477 นางสาวภัณฑิรา แก้วเขียว
31
37256 นางสาวปาณิ ศา เกาะทอง
32
38372 นางสาวปวีณ์กร ศรี นวล
33
38373 นางสาวปุญญิศา ยิว่ เหล็ก
34
38374 นางสาวภัทรวดี ขาวสุ ด
35
38375 นางสาวรมิตา สุ ชนก
ลาพักการเรี ยน
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวณัฐนิ ชาช์ อินทร์ เหมือน นางเรื องรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/11 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 25 คน รวม 28 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36090 นายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ
36237 นายอมรเทพ ยาวีระกาศ
36276 นายธรากร คงคานนท์
36016 นางสาวนัชชา เสี่ ยงบุญ
36052 นางสาวธมนวรรณ ยังอภัย
36094 นางสาวกีรติกาลป์ บุญส่ งนาค
36100 นางสาวณยฎา รักชุม
36109 นางสาวเบญจพร สมบูรณ์
36115 นางสาวรัตนาวดี สงสม
36144 นางสาวจิราภรณ์ เกื้ อนุ่น
36155 นางสาวบุญยานุช เขียดนุย้
36244 นางสาวญาตาวี คงใหม่
36245 นางสาวฐิติวรดา วงศ์ชู
36259 นางสาวภิรุจี ขาวเผือก
36295 นางสาวณัฐฐิ กุล คงแป้ น
36317 นางสาวอาภัสรา ทองมาก
36399 นางสาวนัทธ์นลิน บัวอินทร์
36434 นางสาวนารี รัตน์ ขาวเผือก
36443 นางสาวศิรภัสสร สงรักษา
36485 นางสาวสุ ภสั สร มากชิต
38377 นางสาวธนัชพร พิศภักดิ์
38378 นางสาวปริ นาถ เฉลียวพงศ์
38379 นางสาวพลอยชมพู คงเกื้ อ
38380 นางสาวพวงทอง พูลสง
38381 นางสาวพิชญ์สินี บัวเนี ยม
38382 นางสาวภัทรวดี พงศ์จนั ทรเสถียร
38383 นางสาวสุ ภาวดี แก่นทอง
38978 นางสาวนารี นาฏ แจ่มดวง
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวปิ ยวรรณ รอดยัง

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/12 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 25 คน รวม 36 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36039 นายภูธเนศ บุญก้อน
36078 นายณภัทร ระวังวงค์
36086 นายวโรดม ปานดา
36091 นายฮัสซัน หนูขวัญ
36129 นายธนกฤต หนูเกลี้ ยง
36369 นายกอกินนั ท์ จันทร์ สุขศรี
36370 นายกันธาพงศ์ เรื องหิ รัญ
36451 นายธัญเทพ สุ ขสา
38385 นายกฤษณะ เลิศเเล้ว
38386 นายชฏาธาร มีศรี ผ่อง
38387 นายนรวิทย์ สังเมียน
36142 นางสาวกุลยา คงมี
36153 นางสาวนงรัตน์ เขียวอุ่น
36199 นางสาวธนวรรณ กลับสกุล
36202 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพชรโชติ
36241 นางสาวจิราภรณ์ คงจัง
36258 นางสาวพิมพ์นรา บุญปลอด
36260 นางสาวรวีวรรณ ปานเพชร
36268 นางสาวอาริ ษา พรมวงค์
36288 นางสาวกชมน ชูเพ็ง
36299 นางสาวนันทวัน ชมบุญ
36348 นางสาวธัญวรัตม์ หนูชู
36350 นางสาวนันทวรรณ เสื อแก้ว
36353 นางสาวพจณิ ชา มุขประดับ
36408 นางสาวฤทัยทิพย์ บุตรจริ ยะ
36411 นางสาวสิ รินทิพย์ รามด้วง
36466 นางสาวดาราวรรณ เรื องรักษ์
36473 นางสาวปิ ยธิ ดา รัตนวิเชียร
37261 นางสาววริ ศรา ชูชุม
38389 นางสาวชนิ ตา กาฬจันโท
38390 นางสาวนริ ศรา ฤทธิ เรื อง
38391 นางสาวนันทิชา แก้วบัว
38392 นางสาวภัทรวดี น้อยสังข์ดา
38393 นางสาวภาวิตา บัวเนี ยม
38394 นางสาววราขวัญ มูสิกะสง
38395 นางสาวสุ ภาภรณ์ หนูรักษ์
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวเศาวนิตย์ ด้วงชู นางสาวอนุสา แก้วสมทอง

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/13 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 20 คน รวม 35 คน
เลขประจาตัว
ชื่ อ-สกุล
36138 นายสรวิศ บัวคลี่
36178 นายณัฐวุฒิ นวลศรี
36223 นายณฐพัชร หนูพุ่ม
36224 นายติณณ์ วิจิตรพันธ์
36229 นายนริ ศฐิ พงศ์ อุดมพาณิ ชกุล
36270 นายกิตติกร อินแจ้ง
36275 นายตะวัน นุย้ คง
36278 นายปรมี ชมเชย
36319 นายกานตพงศ์ คาเจริ ญ
36371 นายขวัญกล้า แดงสอาด
36377 นายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล
36390 นายนวพรรษ นวลจารัส
36454 นายรัชต พรหมปลัด
38396 นายธัชนนท์ รอดวงษ์
38397 นายอรรถวิทย์ ทองไชย
36092 นางสาวกนกวรรณ ศักดิ์เเก้ว
36156 นางสาวเบญญาภา แก้วชัย
36159 นางสาวพัณณิ ตา ไหมช่วย
36161 นางสาวภัทรวดี ชุ่ มโชติ
36169 นางสาวสุ ภนิ ดา กาชัย
36206 นางสาวพัฒน์นรี เกื้ อพรหม
36208 นางสาวมลขวัญ แก้ววันเพ็ญ
36243 นางสาวชลดา หนูเจริ ญ
36252 นางสาวนภัสวรรณ พูลเพิ่ม
36294 นางสาวณัชชา ทิพย์รักษ์
36301 นางสาวปวีณ์สุดา ไชยสุ ริน
36310 นางสาวศรุ ดา ชูเลื่อน
36338 นางสาวกฤษณา อินเหมือน
36395 นางสาวชัญญานุช สังข์ศิริ
36398 นางสาวธวัลรัตน์ ไหมแก้ว
36417 นางสาวอังคณา ทองสม
37258 นางสาวธัญลักษณ์ ฤทธาพิพฒั น์
38398 นางสาวจอมกวี ช่วยพูลชู
38400 นางสาวพิมพ์วดี เพชรนวล
38401 นางสาวมณี นุช เกื้ อสกุล
ครู ที่ปรึ กษา นางสาวสุ ชานาฏ โศภิษฐิกุล นายวรวิทย์ ศรี อนันต์

