
ครูทีป่รึกษาตอน ก นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์

1 43536 ด.ช. กฤตเมธ สมศักด์ิ
2 43538 ด.ช. กฤติโชค ขนัทีท้าว
3 43548 ด.ช. กนัตินันท์ ประโยชน์
4 43582 ด.ช. ชลากร คงวงศ์
5 43653 ด.ช. ธีภพ สกลุแพทย์
6 43654 ด.ช. ธีร์จฑุา สุวรรณพฤกษ์
7 43658 ด.ช. ธีรัชฌ์ ยิง่เจริญภกัดี
8 43679 ด.ช. ปกรณ์ เชาวลิต
9 43681 ด.ช. ปณิธิ แกน่หิน
10 43690 ด.ช. ปัณณทัต เวียรชยั
11 43711 ด.ช. พศวีร์ เกรวัล
12 43712 ด.ช. พัทธ์ เดชเจริญ
13 43724 ด.ช. พีรภทัร ภริูภทัรพันธุ์
14 43733 ด.ช. ภทัรพล รัตนกาย
15 43744 ด.ช. ภริูต อศัวธีระ

ครูทีป่รึกษาตอน ข นางสุนันตา ลุพรหมมา

16 43748 ด.ช. ภวูเดช ตันติสิทธิพร
17 43763 ด.ช. รัชชานนท์ ทองชนะ
18 43769 ด.ช. ฤทธ์วัชร เคแสง
19 43777 ด.ช. วรัญญู ประสบมิตร
20 43788 ด.ช. ศรัณยพงศ์ ด าทอง
21 43803 ด.ช. สิทธิช์เดช หมื่นเดช
22 43810 ด.ช. สุวิจกัขณ์ ว่องเจริญวัฒนา
23 43844 ด.ญ. กานตี เถาวัลย์
24 43854 ด.ญ. จนิต์จฑุา ศรีภกัดี
25 43860 ด.ญ. ชญาภา สุริยมณฑล
26 43876 ด.ญ. ซิซีเลีย เฮลส์วิค
27 43885 ด.ญ. ณภทัร อึง่ทอง
28 43907 ด.ญ. ทรรณรต มณีสม
29 43939 ด.ญ. ปภาวลิน วายพุา
30 44045 ด.ญ. อนัญญา แกว้บ ารุง

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/1   ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (Gifted : SMP)

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/1   ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (Gifted : SMP)

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก นางปฏญิญา  สมบูรณ์

1 43549 ด.ช. กานต์ ตันติพิริยาภรณ์
2 43553 ด.ช. กติติคุณ กก๊ศรี
3 43572 ด.ช. ชนะสิทธิ์ เปล่ียนผลัด
4 43601 ด.ช. ณรภทัร ชทูอง
5 43615 ด.ช. ดุสิต บุญโล่ง
6 43616 ด.ช. แดนไท พรหมจนิดา
7 43623 ด.ช. เตชนิท์ บุญล้น
8 43624 ด.ช. ใต้หล้า ทองชะนะ
9 43636 ด.ช. ธนภทัร ชชัเวช
10 43649 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ กูเ้ขยีว
11 43663 ด.ช. นภนต์ กอบโกย
12 43683 ด.ช. ปภงักร อารีราษฎร์
13 43700 ด.ช. พงศ์ดนัย วงศ์วัฒนกจิ
14 43742 ด.ช. ภมูิพัฒน์ ชาญรส
15 43758 ด.ช. ยศพัทธ์ เอกวานิช
16 43798 ด.ช. สรวิชญ์ อนิพยม
17 43799 ด.ช. สรุจ ทองสุวรรณ

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.อรพรรณ  จันทร์แจ่ม

18 43807 ด.ช. สิรวิชญ์ ไชยพันธ์
19 43814 ด.ช. อชริพล บัวเพ็ง
20 43852 ด.ญ. จดิาภา พันธุศิ์โรรัตน์
21 43890 ด.ญ. ณัฐกฤตา ปัจฉมิ
22 43891 ด.ญ. ณัฐกญัญา แกว้เอยีด
23 43920 ด.ญ. ธารญา พิภพวัฒนา
24 43926 ด.ญ. นัทธ์หทัย เทพมณี
25 43943 ด.ญ. ปริยากร มาทูกามาเก
26 43953 ด.ญ. ปุญญศิา แซ่อึง้
27 43978 ด.ญ. พิมพ์อนัดา โสดารักษ์
28 43989 ด.ญ. ภณัฑิรา ปัญญาไวย
29 43996 ด.ญ. มัญชรี ล่ิมสกลุ
30 43998 ด.ญ. เมธาพร สิงหวรรณกลุ
31 44026 ด.ญ. ศุภสิรา สัตยป์ิยะธรรม
32 44027 ด.ญ. ษณภร ทรัพยม์ณี
33 44032 ด.ญ. สัตตบุษย์ ชเูลิศ
34 44034 ด.ญ. สายน้ า ทองประเสริฐ
35 44044 ด.ญ. อธิติยา วารี

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/2    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/2    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMT)

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMT)

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์

1 43533 ด.ช. กฤฏิ์ เนาวรัตน์
2 43541 ด.ช. กฤษณรัตน์ คล่ีบ ารุง
3 43546 ด.ช. กนัตพงศ์ บุตรมีชยั
4 43578 ด.ช. ชยพล ศรีดามา
5 43583 ด.ช. ชวัลวิทย์ เชาว์ปัญญา
6 43606 ด.ช. ณัฐดนัย ทองเล่ียมนาค
7 43632 ด.ช. ธนธรณ์ เกษมพิทักษ์พงศ์
8 43635 ด.ช. ธนภทัร์ เหมรา
9 43691 ด.ช. ปัณณวัฒน์ เฉลิมขวัญ
10 43736 ด.ช. ภาณุพัฒน์ ชจูติร
11 43745 ด.ช. ภริูนทร์ เจอืจนัทร์
12 43751 ด.ช. ภวูิศ พนมรักษ์
13 43766 ด.ช. รัฐภมูิ สิงห์ท้าย
14 43772 ด.ช. วงศ์รพี เกดิสิน
15 43789 ด.ช. ศรัณยภทัร บุญเกือ้
16 43809 ด.ช. สุทธิภทัร กิง่รักษ์
17 43817 ด.ช. อธิศ อดุมศุภมงคล
18 43824 ด.ช. อษัฎางค์ องค์ศรีตระกลู

ครูทีป่รึกษาตอน ข นางจารุวรรณ  ละงู

19 43836 ด.ญ. กฤชกร ตันโชติกลุ
20 43839 ด.ญ. กวิสรา หลีสกลุ
21 43855 ด.ญ. จริภญิญา จนิาภริมย์
22 43872 ด.ญ. ชติุกาญจน์ ศฤงคาร์นันต์
23 43874 ด.ญ. ชติุมา พรมนิยม
24 43877 ด.ญ. ซีรีน ตนคลัง
25 43894 ด.ญ. ณัฐณภาส์ แยม้อรุณพัฒนา
26 43904 ด.ญ. ดาราวดี ทองชออ้น
27 43905 ด.ญ. ดีทลินด์ มธุรดา บอร์เกอร์
28 43919 ด.ญ. ธันยพัฒน์ สุวรรณศุภพนา
29 43930 ด.ญ. นุอม์า จวนซ้าย
30 43937 ด.ญ. ปภาดา ล่ิมลือชา
31 43982 ด.ญ. พุทธรักษา พงศ์สิริฤทธิ์
32 43986 ด.ญ. ภคพร จารุสิริรังษี
33 43994 ด.ญ. มณชนก จตุรภทัร์
34 43999 ด.ญ. เมลานี พัฒนสิน
35 44017 ด.ญ. ศศินภา แซ่เล้า

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/3    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMT)

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/3    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMT)

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก น.ส.กันต์รัศม์  ศิริสมบัติ

1 43551 ด.ช. กติติกวิน ฉลองกลุ
2 43561 ด.ช. จกัริน สุวรรณรักษา
3 43584 ด.ช. ชอเช คอนเนอร์ ควอต้ี
4 43585 ด.ช. ชชันันท์ จ าสอง
5 43604 ด.ช. ณัฐชยั เถาจนัทร์
6 43617 ด.ช. แดเนียล แทน เเบร์ทรองด์
7 43618 ด.ช. แดเนยีล อนนัดา ฮาเบอร์มาเชอร์
8 43646 ด.ช. ธนาเสฎฐ์ เลิศวรรัตนกลุ
9 43651 ด.ช. ธาวิน บุญเรืองรุ่ง
10 43698 ด.ช. ปุณยธร ฝักไฝ่
11 43718 ด.ช. พิพัฒน์ ค าเกยีรติ
12 43722 ด.ช. พีรกานต์ ชแูกว้
13 43801 ด.ช. สาละวิน บริเวธานันท์
14 43853 ด.ญ. จติตานันท์ เมธาวัฒนพงศ์
15 43858 ด.ญ. จเูลีย อนัโตเน็ต บากัตโชลอน ฟลอเรส

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.พรชนก  วงศ์ไชย

16 43870 ด.ญ. ชาลิสา มั่นเมือง
17 43886 ด.ญ. ณัชรวาดา ทรงคุณ
18 43897 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทียมจนัทร์
19 43911 ด.ญ. ธนพร บุญสพ
20 43915 ด.ญ. ธมลวรรณ คงเมฆี
21 43927 ด.ญ. นันท์นภสั  บัวเพชร 
22 43970 ด.ญ. พัชรพร บุญญาภนิิหาร
23 43973 ด.ญ. พัณณ์ชติา สุนทรรังสรรค์
24 44000 ด.ญ. รดา เชือ่มแกว้
25 44005 ด.ญ. รุจภิา ยิม้กล่ า
26 44006 ด.ญ. ลาร่า แลง
27 44011 ด.ญ. วริศา ศิริปาณี
28 44012 ด.ญ. วาริศา แซ่ตัน
29 44021 ด.ญ. ศิวพร สุวรรณประทีป
30 44051 ด.ญ. อริตา ซีดาร์

โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP)

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2563
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP)

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.ค านึงนิจ  เจียงค าพล

1 43535 ด.ช. กฤตภาส ปิติชาญชยั
2 43562 ด.ช. จกัรีชยั เส้งสี
3 43565 ด.ช. จารุกติต์ิ กาลจกัร
4 43602 ด.ช. ณัฏฐ์กฤต แซ่ต่ิว
5 43608 ด.ช. ณัฐพงษ์ สุทธิกลุ
6 43619 ด.ช. ต้นขา้ว ไชยบุรี
7 43622 ด.ช. เตชนิท์ ด ารงกลุ
8 43628 ด.ช. ธนกร เจริญโพธิ์
9 43643 ด.ช. ธนสิริ เปรียบปาน
10 43669 ด.ช. นาคินทร์ ใบสีแกว้
11 43680 ด.ช. ปฏพิัทธ์ มโหฬาร
12 43709 ด.ช. พบพฤทธ์ นาวี
13 43710 ด.ช. พลโชติ ศรีข า
14 43716 ด.ช. พิเชษฐพงศ์ ศิริรังษี
15 43719 ด.ช. พิพัฒน์ วังนาทัน
16 43730 ด.ช. ภควัฒ สันเกษม
17 43752 ด.ช. ภษูิต พนมวัลย์
18 43757 ด.ช. ยศพัทธ์ เห่เรือ
19 43776 ด.ช. วรรณ์ิธนะ สีเหลืองออ่น
20 43782 ด.ช. วาทิต มาลัย

ครูทีป่รึกษาตอน ข   น.ส.ค านึงนิจ  เจียงค าพล

21 43783 ด.ช. วิชชาสะกร กมลสาคร
22 43792 ด.ช. ศุภกติต์ิ แซ่แต่
23 43841 ด.ญ. กญัญาวีร์ ศิลปวิสุทธิ์
24 43845 ด.ญ. กติติวรรณ อดิทิ่ง
25 43863 ด.ญ. ชนิกา วงศ์ฟู
26 43868 ด.ญ. ชาทินี จริวิศิษฐาภรณ์
27 43871 ด.ญ. ชติุกาญจน์ จนัทรจริยะ
28 43887 ด.ญ. ณัฎฐธิดา ชมูณี
29 43932 ด.ญ. บุษยมาศ สิตบุศย์
30 43936 ด.ญ. ปนัสยา ปิ่นแกว้
31 43946 ด.ญ. ปวริศา โกสุโท
32 43952 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ เส้งรอด
33 43957 ด.ญ. เปมิศา นะนุ้ย
34 44018 ด.ญ. ศิรญาณ์ ภูว่รณ์
35 44030 ด.ญ. สลิลทิพย์ แกว้พูล
36 44037 ด.ญ. สุทธิดา ชดิเชือ้
37 44039 ด.ญ. สุพัตรา เหมทานนท์
38 44050 ด.ญ. อรปรียา เพ็งมาก
39 44056 ด.ญ. อนัดา โดะโอย
40 44059 ด.ญ. อารียา หัสนี

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/5    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/5    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.พสัตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์

1 43550 ด.ช. กานต์ชนก สิทธิเดช
2 43570 ด.ช. ชนกนัต์ ชโลธร
3 43579 ด.ช. ชยพัทธ์ ลิมปกรณ์กลุ
4 43588 ด.ช. ชาญยทุธ์ ชศูรี
5 43637 ด.ช. ธนภทัร รักษ์สังข์
6 43652 ด.ช. ธีภพ คมสาคร
7 43655 ด.ช. ธีรภทัร ต้ังวรรณกลุ
8 43665 ด.ช. นราวิชญ์ คิมหันต์
9 43666 ด.ช. นวกจิ เสริมกจิ
10 43668 ด.ช. นันทสินธุ์ ยนืนาน
11 43673 ด.ช. บดินทร์ประภทัร อนิทร์แปลง
12 43713 ด.ช. พัสกร เจยาคม
13 43723 ด.ช. พีรดลย์ เกาะยอ
14 43725 ด.ช. พีรวัส ณ สงขลา
15 43726 ด.ช. พีระณัฐ คมกล้า
16 43737 ด.ช. ภานุพงศ์ สีลือ
17 43738 ด.ช. ภรีภทัร์ ชภูริมย์
18 43754 ด.ช. มรุพงศ์ บุตรศรี
19 43755 ด.ช. มหานที จนัทร์แดง
20 43780 ด.ช. วริศ แซ่ตัน

ครูทีป่รึกษาตอน ข  น.ส.พสัตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์

21 43795 ด.ช. เศรษฐ์ชาญ สังฆ์รักษ์
22 43805 ด.ช. สิทธิภาคย์ จนัทรเกตุ
23 43819 ด.ช. อภธิาร เจีย่สกลุ
24 43838 ด.ญ. กวินธิดา คงมี
25 43840 ด.ญ. กญัญณัช ตรีจติเมตตา
26 43842 ด.ญ. กญัญาวีร์ สุทธิสนธิ์
27 43848 ด.ญ. เขมจริา อุน่นุช
28 43857 ด.ญ. จฑุารัตน์ เพ็ชรรัตน์
29 43880 ด.ญ. ฐิติมล เครือแมน
30 43903 ด.ญ. ดานา ร่าหมาน
31 43922 ด.ญ. ธิดารัตน์ จนัทร์แดง
32 43948 ด.ญ. ปัญชกิา ทองใบเพ็ชร
33 43962 ด.ญ. พรธีรา แซ่ต้ัง
34 43965 ด.ญ. พราวณภา วงศ์สกลุรุ่งเรือง
35 43995 ด.ญ. มนัสนันท์ เหล่าวิเศษกลุ
36 44016 ด.ญ. ศวิตา ตันสกลุ
37 44023 ด.ญ. ศุภชัญา กลับใจ
38 44029 ด.ญ. สรัลพร กจิกล้า
39 44031 ด.ญ. สลิลทิพย์ สุทธิธรรมานนท์
40 44052 ด.ญ. อสมา นุ่นชผูล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/6    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/6    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นางมลฤดี  แพทย์ปฐม

1 43577 ด.ช. ชยพล ทรายทอง
2 43587 ด.ช. ชยัวัฒน์ สุดมา
3 43595 ด.ช. ฐิติกร รองเดช
4 43597 ด.ช. ณฐกร สิมพันธ์
5 43605 ด.ช. ณัฐฑพล อรินทร์ชมุ
6 43672 ด.ช. นิสสรณ์ บุณยษัเฐียร
7 43676 ด.ช. บารมี เฉลิมวงศ์
8 43685 ด.ช. ปภณิวิทย์ ขอถาวรทรัพย์
9 43693 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จดัสร้าง
10 43694 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ณัฐอรุณเกยีรติ
11 43701 ด.ช. พงศ์พันธ์ รวมพรรณพงศ์
12 43708 ด.ช. พนัชกร เจริญฤทธิ์
13 43739 ด.ช. ภนูรินทร์ บุญแต่ง
14 43750 ด.ช. ภวูินน์ แกว้ภราดัย
15 43764 ด.ช. รัชชานนท์ ทองเทพ
16 43770 ด.ช. ฤทธากร ริยาพันธ์
17 43778 ด.ช. วรากลุ วงศ์กญุชร
18 43785 ด.ช. วีรภทัร ใจงาม
19 43790 ด.ช. ศุภกรณ์ ด้วงแกว้
20 43793 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ ทองแท้

ครูทีป่รึกษาตอน ข   นางมลฤดี  แพทย์ปฐม

21 43806 ด.ช. สิรวิชญ์ คิดโปร่ง
22 43811 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ขอพันเลิศ
23 43820 ด.ช. อภมิุข แสงจนัทร์
24 43875 ด.ญ. เชลซี มาริสา โจ
25 43900 ด.ญ. ณิชกานต์ ละงู
26 43909 ด.ญ. ธชาษร เพ็ชรด า
27 43918 ด.ญ. ธันยพร อนิปิน
28 43923 ด.ญ. นภสัวรรณ์ มณีรัตน์
29 43933 ด.ญ. เบญญาภา ยศหิรัญ
30 43956 ด.ญ. ปุณิกา ประชมุพันธ์
31 43960 ด.ญ. พนิตนันท์ เรืองจนิดา
32 43963 ด.ญ. พรนัชชา ลีลากจิรุ่งเรือง
33 43968 ด.ญ. พลอยชมพู ใจออ่น
34 43980 ด.ญ. พิไลวรรณ ทิพยสุ์ข
35 43984 ด.ญ. เพียงดาว กลีบจ าปี
36 43991 ด.ญ. ภทัรวดี ยเุหล็ก
37 44004 ด.ญ. รุ้งไพลิน สุขสุวรรณ
38 44040 ด.ญ. สุภสัสร ชคูง
39 44047 ด.ญ. อภญิญา ไกรเทพ
40 44061 ด.ญ. ไอรดา สิงด า

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/7    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/7    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก นางนิตยา  ชูศรี

1 43560 ด.ช. จกัร์ภรมน์ สีคุ่ย
2 43589 ด.ช. ชาร์ด้ี อลิดีอสัต้ี
3 43591 ด.ช. ฐนกร แซ่หล้ี
4 43593 ด.ช. ฐานพัฒน์ รักษ์สุทธิ์
5 43603 ด.ช. ณัฐกนัต์ กนัภยั
6 43613 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ตันติวิวัฒนวงศา
7 43647 ด.ช. ธรภณภทัร ธนาฉตัรวรัท
8 43659 ด.ช. ธีรัตม์ ศรีฟ้า
9 43660 ด.ช. นนทกาย กอ่ผล
10 43688 ด.ช. ปริยวิศว์ สร้างเมืองธัญ
11 43704 ด.ช. พชร นาคทองกลุ
12 43720 ด.ช. พิรุณ แซ่โง้ว
13 43728 ด.ช. พุฒิพงศ์ ตันชพูานิชย์
14 43731 ด.ช. ภวิษย์ บุญเวช
15 43740 ด.ช. ภมูินทร์ มาลยเวช
16 43743 ด.ช. ภมูิพัฒน์ อริยะ
17 43756 ด.ช. เมธาสิทธิ์  ธรรมหิเวศน์
18 43765 ด.ช. รัชพล ล่ิมโลหะ
19 43773 ด.ช. วชริวิทย์ วัฒนกจิวิศาล
20 43802 ด.ช. สิงหา ยกเล่ียน

ครูทีป่รึกษาตอน ข   นายสิงหา เนตรอ าพนั

21 43812 ด.ช. หลุยส์ มารี โรช
22 43813 ด.ช. อกฤษณ์ รอดคืน
23 43821 ด.ช. อภวิิชญ์ งานว่อง
24 43833 ด.ญ. กมลพร บุรีรักษ์
25 43859 ด.ญ. ฉนัทิศา หนาดค า
26 43883 ด.ญ. ณปภชั คงกาญจน์
27 43899 ด.ญ. ณัฐวรา หมาดสตูล
28 43901 ด.ญ. ณิชชา ชานันโท
29 43924 ด.ญ. นัฎ ฤกษ์สรรทัด
30 43945 ด.ญ. ปวรา คะเณ
31 43951 ด.ญ. ปิลันธสุทธิ์ พุ่มจนัทร์
32 43959 ด.ญ. พนัชกร รวมทรัพย์
33 43967 ด.ญ. พลอยชนก คมพัตร์ลับ
34 43972 ด.ญ. พัณณ์ชติา เจยีวกก๊
35 43997 ด.ญ. มัลลิกา อทิพุทธ
36 44007 ด.ญ. ลีลาวดีมณี ขวัญมณี
37 44019 ด.ญ. ศิรดา ณ นคร
38 44024 ด.ญ. ศุภสัรา พาหุบุตร
39 44043 ด.ญ. อธิชนันท์ หีบทอง
40 44057 ด.ญ. อาทิตญา คงนคร

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/8    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/8    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายภมูิ  ชาลีวัลย์

1 43540 ด.ช. กฤติพงศ์ เรืองออ่น
2 43542 ด.ช. กษิฎเ์ดช วงศ์ลักษณพันธ์
3 43571 ด.ช. ชนกนัต์ สุขสว่าง
4 43598 ด.ช. ณฐิวุฒิ ปิเล่ียน
5 43600 ด.ช. ณภทัร เหลืองนุ้ย
6 43607 ด.ช. ณัฐนันท์ กล่ันสมจติต์
7 43625 ด.ช. ทบภณ ชพูงศ์สกลุ
8 43626 ด.ช. ทัศน์พล จติรวิรัตน์
9 43630 ด.ช. ธนดล กลุบัส
10 43648 ด.ช. ธรรมจกัร สมรักษ์
11 43662 ด.ช. นพพล นิสิตโยธากลุ
12 43670 ด.ช. นิติธร เกือ้แกว้
13 43692 ด.ช. ปัณณวัฒน์ พรภริมย์
14 43705 ด.ช. พชรณุพงศ์ บัวทอง
15 43714 ด.ช. พัสกร เด่นเวสสสะ
16 43721 ด.ช. พิรุฬห์ เศวตคงทอง
17 43732 ด.ช. ภทัทิยะ ขาวทอง
18 43746 ด.ช. ภริูพัฒน์ บางประเสริฐ
19 43747 ด.ช. ภริูพัฒน์ หาสะอาด
20 43767 ด.ช. รุ่งโรจน์ เตรียมเชดิติวงศ์

ครูทีป่รึกษาตอน ข   น.ส.พรเพญ็ สักพนัธ์

21 43774 ด.ช. วชริวิทย์ สิงหการ
22 43815 ด.ช. อติชาติ แซ่หลอ
23 43818 ด.ช. อนรรฆ ประทีป ณ ถลาง
24 43837 ด.ญ. กฤตยา ศรีมุณี
25 43861 ด.ญ. ชฎาภคั โล่ห์แกว้
26 43869 ด.ญ. ชาลิสา จนัปล่ังสิริกลุ
27 43881 ด.ญ. ฑิติยา จริจารุกติต์
28 43882 ด.ญ. ณกญัญา คุ้มบ้าน
29 43884 ด.ญ. ณภทัร ปักการะโถ
30 43898 ด.ญ. ณัฐธิดา คุ้มครอง
31 43914 ด.ญ. ธนัฐดา แต้พานิช
32 43925 ด.ญ. นัทธ์ชนัน ทับยงั
33 43929 ด.ญ. นิรัมภา เกริกฤทธิ์
34 43974 ด.ญ. พัทธนันท์ ทองแวว
35 43977 ด.ญ. พิมพ์มาดา สงสม
36 44013 ด.ญ. วิชชดุา นวลศรี
37 44028 ด.ญ. สมิตานัน ยอดผ่านเมือง
38 44041 ด.ญ. สุรัตน์วดี แสวงวิทย์
39 44055 ด.ญ. อนัดา ขอ้โนนแดง
40 44058 ด.ญ. อารยา ศิริเจริญไชย

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/9    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/9    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายญาณกร  โชคประเสริฐ

1 43543 ด.ช. กษิด์ิเดช ณ ตะกั่วทุง่
2 43555 ด.ช. กติติภพ จิรศานต์ชัย
3 43557 ด.ช. เกริกวิทย์ ชาติดี
4 43558 ด.ช. โกเมน อทุัชกลุ
5 43574 ด.ช. ชนินทร์ ยินดีมาก
6 43599 ด.ช. ณภทัร กาญจนา
7 43627 ด.ช. แทนคุณ วัฒนสันต์ิ
8 43638 ด.ช. ธนภทัร ใสเพีย้
9 43657 ด.ช. ธีรภทัร รอดกสิกรรม
10 43664 ด.ช. นภทัร ประชารักษ์
11 43678 ด.ช. เบนจามนิ ดาเล
12 43684 ด.ช. ปภาวิน นาคพันธ์
13 43687 ด.ช. ปรเมศวร์ ถาวร
14 43703 ด.ช. พชร แกว้แสวง
15 43715 ด.ช. พิชญุตม์ วุฒิชัย
16 43729 ด.ช. พุฒิพงศ์ พรหมณะ
17 43734 ด.ช. ภาคภมูิ อทุัชกลุ
18 43760 ด.ช. รชณัฐ ภศัด์ุไพฑูรย์
19 43762 ด.ช. รัชชานนท์ ขุนรา
20 43768 ด.ช. ฤชธร ธงสะอาด

ครูทีป่รึกษาตอน ข นายกุลธร  ด าศรี

21 43786 ด.ช. วุฒิชัย นุมาศ
22 43830 ด.ช. อลิฮาม คิม
23 43831 ด.ช. เอกอนันต์ ถาวร
24 43832 ด.ญ. กมลทิพย์ รัตนพิทยาภรณ์
25 43835 ด.ญ. กรวัลย์ พงษ์วาปี
26 43846 ด.ญ. เกวลิน รัตนรัตน์
27 43849 ด.ญ. จันทร์จ้าวขา พึง่บุบผา
28 43851 ด.ญ. จารุจันทร์ ตันติกาญจนานนท์
29 43865 ด.ญ. ชลกร เผ่าจ ารูญ
30 43873 ด.ญ. ชุติมนัต์ ภริูศักด์ิไพศาล
31 43892 ด.ญ. ณัฐชยา ศิลปะ
32 43902 ด.ญ. ณิชาวัลย์ ขาวแกว้
33 43935 ด.ญ. ปทุมณิช ชินภทัรสกลุ
34 43950 ด.ญ. ปิยะนุช เทือกสุบรรณ
35 43961 ด.ญ. พรกมล เจริญรัตนพรชัย
36 43981 ด.ญ. พิศสิริ ข้อเอี่ยงต๋อง
37 43983 ด.ญ. เพชรมณีภรณ์ สุขสันต์ิเสรี
38 43990 ด.ญ. ภทัรฤทัย ใจเย็น
39 44002 ด.ญ. รัตติกานต์ ดุมลักษณ์
40 44003 ด.ญ. ราธา เพชรสุวรรณ

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/10    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/10    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายสุรพศั  นันทบุตร

1 43547 ด.ช. กนัตภณ เทพรักษ์
2 43552 ด.ช. กติติกวิน นวะกะ
3 43563 ด.ช. จายุภทัร วีระสุข
4 43576 ด.ช. ชยพล จันทร์ฉาย
5 43590 ด.ช. ชินภทัท์ กอ่กจิเจริญกลุ
6 43611 ด.ช. ณัฐวุฒิ ว่องสิริโชค
7 43621 ด.ช. ติณพัฒน์ สมใจ
8 43641 ด.ช. ธนวัฒน์ อนิทรัตน์
9 43671 ด.ช. นิพิฐพนธ์ จันทร์แดง
10 43675 ด.ช. บัณฑิต พวงดี
11 43682 ด.ช. ปภงกร นาคพันธ์
12 43689 ด.ช. ปัณณทัต กายแกว้
13 43695 ด.ช. ปัณวิชญ์ สุพรรณ
14 43717 ด.ช. พิทวัส เอตทัคคะพันธ์
15 43741 ด.ช. ภมูนิทร์ สิทธิการ
16 43775 ด.ช. วรเมธ รุ่งเรือง
17 43784 ด.ช. วิศหรุ์ตต์ เพชรเชนทร์
18 43796 ด.ช. สนธิ แกว้พิทักษ์
19 43800 ด.ช. สหสัชล แจ้งใจ
20 43804 ด.ช. สิทธิพล เดชบ ารุง

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.สุกัญญา สมุทร

21 43822 ด.ช. อมจั จ์ ปะ หนัน 
22 43825 ด.ช. อาณากร จอมเชื้อ
23 43828 ด.ช. อทิธิกร ศรีกลับ
24 43834 ด.ญ. กรวรรณ พรหมจรรย์
25 43888 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ดวงเกดิ
26 43908 ด.ญ. ทิฌากร นะโค
27 43910 ด.ญ. ธดากรณ์ ตันขิด
28 43913 ด.ญ. ธนัชพร ช่วยมั่ง
29 43941 ด.ญ. ปริณณัฏฐ์ อมตาริยกลุ
30 43944 ด.ญ. ปริศรา หนูทอง
31 43947 ด.ญ. ปวิชานัน เชื้อไทย
32 43958 ด.ญ. ฝันสิริ ขอสกลุไพศาล
33 43971 ด.ญ. พัชรพร พยุงทรัพย์
34 43992 ด.ญ. ภชิญาพร เนาว์ชมภู
35 44001 ด.ญ. รมดิา ทองนุ่น
36 44010 ด.ญ. วรรณศิริ ตันรัตนพิทักษ์
37 44014 ด.ญ. ศกพุรนิชญ์ แซ่ล้ิม
38 44020 ด.ญ. ศิริยา เนาวกลู
39 44025 ด.ญ. ศุภศิรา ชูบุญส่ง
40 44049 ด.ญ. อรกญัญา อุ๋ยสกลุ

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/11    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/11    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.ณัฐกานต์  ฤกษส์ ารวจ

1 43556 ด.ช. กติติภมูิ สมบัติ
2 43559 ด.ช. คุณาวุธ รุ่งทวีด ารงค์
3 43569 ด.ช. ชนกนัต์ คล้ายแกว้
4 43573 ด.ช. ชนาภทัร พงษ์อ าไพ
5 43592 ด.ช. ฐาเดช เชิดชูศักด์ิ
6 43612 ด.ช. ณัฐเศรษฐ หาญพิพัฒน์พงศา
7 43620 ด.ช. ตรีวิทย์ ผลกล่ า
8 43631 ด.ช. ธนดล รักชาติ
9 43640 ด.ช. ธนภทัร อดุมทรัพย์
10 43644 ด.ช. ธนะพัฒน์ พัฒนาสกลุวงค์
11 43650 ด.ช. ธาม มรรคา
12 43656 ด.ช. ธีรภทัร พลอยขาว
13 43699 ด.ช. เป็นไท ฤทธิสมาน
14 43702 ด.ช. พงศพัศ บุญพิมพ์
15 43735 ด.ช. ภาคิน สลัดทุกข์
16 43749 ด.ช. ภวูนาท บุรีรักษ์
17 43771 ด.ช. ฤทธิชัย ฉลองกลุ
18 43791 ด.ช. ศุภกานต์ ราชกจิชอบ
19 43797 ด.ช. สรวิชญ์ ชูสมบัติ
20 43808 ด.ช. สิรวิชญ์ ทองสร้าง

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.สุขจิต  สุกใส

21 43823 ด.ช. อริธัชย์ ตันสกลุ
22 43827 ด.ช. อาลอามร์ ดาราศิต
23 43829 ด.ช. อทิธิพล ทองเกดิ
24 43843 ด.ญ. กนัตา ส าราญฤทธิ์
25 43856 ด.ญ. จุฑามาศ แซ่ออ๋ง
26 43895 ด.ญ. ณัฐณิชา ษัฏเสน
27 43906 ด.ญ. ตักทอง สายสุวรรณ
28 43916 ด.ญ. ธัญญรัตน์ พันธ์ศรี
29 43917 ด.ญ. ธัญดา แซ่โกย๊
30 43921 ด.ญ. ธารพระพร เฟือ่งเพียร
31 43938 ด.ญ. ปภาดา ศรีจันทร์
32 43940 ด.ญ. ปริญา กาญจนศุภโภคา
33 43942 ด.ญ. ปริตา ล้ิมรักษ์
34 43993 ด.ญ. ภรัิญญา อยู่ส าราญ
35 44009 ด.ญ. วรรณนิสา บุญคงทอง
36 44033 ด.ญ. สายธาร ค าแสน
37 44046 ด.ญ. อนัญญา หยางเจริญสกลุ
38 44048 ด.ญ. อมลวรรณ จันทรวิบูลกลุ
39 44054 ด.ญ. อญัชิษฐา ถนัดช่าง
40 44060 ด.ญ. อบุลกาญจน์ ราษฎร์ธนารักษ์

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/12    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/12    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.วรัฏฐา  วัชรวิภากร

1 43539 ด.ช. กฤติพงศ์ แกว้สุข
2 43544 ด.ช. กษิด์ิเดช ปานทอง
3 43545 ด.ช. กณัฐกฐิั ทองด าหยู
4 43554 ด.ช. กติติทัต สหสัรังษี
5 43567 ด.ช. จิรภทัร์ โชคเกื้อ
6 43568 ด.ช. ชญานนท์ สังควังค์
7 43580 ด.ช. ชลันธร เจียรนัยวงศ์
8 43581 ด.ช. ชลันธร ทองตัน
9 43596 ด.ช. ฐิติพงศ์ พงษ์ถิ่น
10 43610 ด.ช. ณัฐภมูิ ออ่นแกว้
11 43614 ด.ช. ณัทธ์ชนนท์ องัศุวิโรจน์กลุ
12 43629 ด.ช. ธนกฤติ ด าหาแกว้
13 43634 ด.ช. ธนพฤกษ์ เสาเปรีย
14 43642 ด.ช. ธนวินท์ อนิทร์นิมติร
15 43661 ด.ช. นนทพันธุ์ วิมลรัตน์
16 43686 ด.ช. ปรมตัถ์  ณ นคร
17 43696 ด.ช. ปุญญพัฒน์ หชัชะวณิช
18 43753 ด.ช. ภสิูน อคัสินธวังกรู
19 43759 ด.ช. ยุตนัน แสนพล
20 43779 ด.ช. วรินทร พราหมณ์ประยูร

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.น้ าฝน นามสม

21 43787 ด.ช. ศรัณย์ ปรือปรัก
22 43794 ด.ช. ศุภวัฒน์ นุ่นคง
23 43847 ด.ญ. เกษริน จินดาวงศ์
24 43850 ด.ญ. จันทรรัตน์ เกดิสุข
25 43864 ด.ญ. ชนิษฐา สิทธิวรกลุ
26 43866 ด.ญ. ชลชนก แซ๋ออ๋ง
27 43879 ด.ญ. ฐิตา รัตนโชติพงศ์
28 43934 ด.ญ. ปฐมาวดี เภอรักษ์
29 43949 ด.ญ. ปัณฑิกา บุญล้ า
30 43954 ด.ญ. ปุณณภคัร์ ชงโค
31 43964 ด.ญ. พรรทิพภา หมนุวัง
32 43969 ด.ญ. พัชรพร ขันทอง
33 43975 ด.ญ. พิชญสิ์นี สมเวที
34 43979 ด.ญ. พิริยกร ติค า
35 43988 ด.ญ. ภณัฑิรา กอมสิน
36 44008 ด.ญ. วณิชภชั ปิสุรัทธน์
37 44015 ด.ญ. ศรัณรัชต์ กั่วพานิช
38 44036 ด.ญ. สิรามล มเีสน
39 44042 ด.ญ. สุลลิตา จันทร์ทิพย์
40 44053 ด.ญ. องัค์ริสา ขรรค์วิไลกลุ

เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/13   ปีการศึกษา 2563

เลขที่

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/13   ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.กิง่แก้ว  บุญทองแก้ว

1 43532 ด.ช. กมลภพ ติรัตนะประคม
2 43534 ด.ช. กฤตภคั สุกใส
3 43537 ด.ช. กฤตเมธ อนันต์วิวรรธน์
4 43564 ด.ช. จารุกติต์ิ เเซ่ภู่
5 43566 ด.ช. จิตพิสุทธิ์ ทองนิล
6 43575 ด.ช. ชยธร ไชยคง
7 43586 ด.ช. ชัยมงคล อทุัชกลุ
8 43594 ด.ช. ฐาปกรณ์ ชาญณรงค์
9 43609 ด.ช. ณัฐพล พิกลุผล
10 43633 ด.ช. ธนธัส แข่งขัน
11 43639 ด.ช. ธนภทัร หมั่นการ
12 43645 ด.ช. ธนา เจริญพานิชวัฒนา
13 43667 ด.ช. นัฒฤพงษ์ ตันสกลุ
14 43674 ด.ช. บรรณพล หนูสวัสด์ิ
15 43677 ด.ช. บารเมศวร์ ฉายากลุ
16 43697 ด.ช. ปุณฑพัฒน์ สุทธิกลุ
17 43706 ด.ช. พชรพล เชื้อฉลาด
18 43707 ด.ช. พชรพล สีหาพันธุ์
19 43727 ด.ช. พีระประวิตร เเสงปรีชาสกลุ
20 43761 ด.ช. รวิดนัย ธิติธางกรู

ครูทีป่รึกษาตอน ข นายศุทธวีร์  นิลสมุทร

21 43781 ด.ช. วัชรินทร์ ค้ าชูชาติ
22 43816 ด.ช. อธิราช วัลยะเพ็ชร์
23 43826 ด.ช. อาณาวิญญ์ ปทะวานิช
24 43862 ด.ญ. ชณัญชิฎา ประชุมพรรณ์
25 43867 ด.ญ. ชาคริยา ไทรงาม
26 43878 ด.ญ. เฌอกาญจน์ สุขารมย์
27 43889 ด.ญ. ณัฏฐวรรณ พลสมคัร
28 43893 ด.ญ. ณัฐชาวีย์ พสุธารัตน์
29 43896 ด.ญ. ณัฐธยา วงศ์ใหญ่
30 43912 ด.ญ. ธนัชชา วงศ์สวัสด์ิ
31 43928 ด.ญ. นิธิวดี แซ่ตัน
32 43931 ด.ญ. เนติมา ตรีสุข
33 43955 ด.ญ. ปุณยวีร์ ชูสกลุวงศ์
34 43966 ด.ญ. พฤกษา ธาดากลุ
35 43976 ด.ญ. พิชญาภคั บุบผะโพธิ์
36 43985 ด.ญ. ฟ้าประทาน ชุมรักษ์
37 43987 ด.ญ. ภคพร พิเชฐพงษานนท์
38 44022 ด.ญ. ศุภวัลย์ จันทร์สัจจา
39 44035 ด.ญ. สายษร ทรงประจักษ์กลุ
40 44038 ด.ญ. สุธิมา มงคลสถิตย์พร

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/14   ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/14   ปีการศึกษา 2563

23/6/2020


