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1 28 35691 เด็กหญิง พรรณภา เพช็รแกว้ ม.1/3 26 7 35930 เด็กหญิง จิรัชฌา วีระการ ม.1/9

2 35 35698 เด็กหญิง วิภาวี แสวงทรัพย์ ม.1/3 27 10 35933 เด็กหญิง ชนิกา สวนกูล ม.1/9

3 14 35718 เด็กหญิง ชวเรศ มสิุกานนท์ ม.1/4 28 38 35962 เด็กหญิง สิรัญญา ส าราญ ม.1/9

4 21 35725 เด็กหญิง พรพรหม พรหมนุ่น ม.1/4 29 39 35963 เด็กหญิง สุภลกัษณ์ แสงธรรมวรคุณ ม.1/9

5 23 35727 เด็กหญิง พชัรพร พรหมพนัธุ์ ม.1/4 30 42 35967 เด็กหญิง อจัฉรา ศรีวิเชียร ม.1/9

6 25 35729 เด็กหญิง พิมลภสั สายน ้า ม.1/4 31 2 35970 เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีสงคราม ม.1/10

7 36 35740 เด็กหญิง สิริปรียา สงัขท์อง ม.1/4 32 4 35972 เด็กหญิง จิรัชญา สุวรรณรัตน์ ม.1/10

8 22 35767 เด็กหญิง พชัรีญา จรรยา ม.1/5 33 15 35983 เด็กหญิง ณฏัฐา แซ่จัน่ ม.1/10

9 23 35768 เด็กหญิง พิชญา แซ่ก้ิน ม.1/5 34 20 35988 เด็กหญิง ธารตะวนั เทพณรงค์ ม.1/10

10 30 35775 เด็กหญิง วริศรา อ๋ึงสืบเช้ือ ม.1/5 35 22 35990 เด็กหญิง นยัน์ปพร สจัจารักษ์ ม.1/10

11 9 35797 เด็กหญิง ณิชาภทัร ปราบทกุข์ ม.1/6 36 25 35993 เด็กหญิง พณัณิตา พวงนุ่น ม.1/10

12 11 35799 เด็กหญิง ธนพรรณ จู่ภิบาล ม.1/6 37 26 35994 เด็กหญิง พิมพพิ์ศา เพช็รล่อเหลียน ม.1/10

13 13 35801 เด็กหญิง ธญัลกัษณ์ บลูเบท์ ม.1/6 38 31 35999 เด็กหญิง รมณีภา ตุลาโชติกุล ม.1/10

14 22 35811 เด็กหญิง ปานเนตร บวัค  า ม.1/6 39 35 36003 เด็กหญิง วรรณวิรินทร ทิง้นุย้ ม.1/10

15 24 35813 เด็กหญิง พรลภสั ไชยตนั ม.1/6 40 36 36004 เด็กหญิง วรรณษา เศวตฤทธิกุล ม.1/10

16 43 35832 เด็กหญิง ไอลดา อคัรธนธร ม.1/6 41 38 36006 เด็กหญิง วีร์ณภฏัฐ์ หตัถกิจการกุล ม.1/10

17 6 35839 เด็กหญิง จิรัชญา ถ่ินเกาะยาว ม.1/7 42 42 36010 เด็กหญิง สุดี สอาดละออ ม.1/10

18 8 35841 เด็กหญิง ณ กมล งามข า ม.1/7 43 44 36012 เด็กหญิง อริสา โก ม.1/10

19 25 35859 เด็กหญิง พิมพเ์ทพินทร์เทพจนัทร์ ม.1/7 44 45 36013 เด็กหญิง อญัลกัษณ์ เก้ือกูล ม.1/10

20 33 35867 เด็กหญิง วลัสิกา เคร่ืองทองใหญ่ ม.1/7

21 38 35872 เด็กหญิง อนงคน์าฎ สีนา ม.1/7

22 27 35904 เด็กหญิง พลอยพรรณสีพลนอก ม.1/8

23 33 35910 เด็กหญิง ลลิตา ทองจินดา ม.1/8

24 37 35914 เด็กหญิง สิริกร เดชะโชติ ม.1/8

25 43 35920 เด็กหญิง อสัมาภรณ์ ระวงังาน ม.1/8

รายช่ือนกัเรียน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    2/9

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ - คณติศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต         ปีการศึกษา 2559

รายช่ือนกัเรียน


