
ครูทีป่รึกษาตอน ก น.ส.ภสัราภา  จนัทร์เมอืง

1 42959 ด.ช. กญัจน์ภณ โสภณเดช
2 42970 ด.ช. เขมรัฐ แสนพิทักษ์
3 42971 ด.ช. คงสมิทธ์ ด าหนู
4 43083 ด.ช. ปัณณทัต จติธรรมมาภริมย์
5 43089 ด.ช. ปุญยวีร์ กติิศักด์ิ
6 43091 ด.ช. เปรมปุณย์ เอกวานิช
7 43121 ด.ช. ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ
8 43124 ด.ช. ภทัรพล บุญวรรโณ
9 43135 ด.ช. ภมูิพัฒน์ ไทยนาม
10 43152 ด.ช. รัชชานนท์ ธีระตระกลูชยั
11 43160 ด.ช. วงศ์วริศ ศิลปพิพัฒน์
12 43185 ด.ช. ศุภกร เลิศอทิธิกลุ
13 43220 ด.ช. อชัรอฟ เอกประเมินทรัพย์
14 43240 ด.ญ. กลุปริยา ยธุิษยานุวัฒน์
15 43266 ด.ญ. ชญัญาพิชญ์ สุดสม

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.ชญานศิ  จนัทร์นวล
16 43272 ด.ญ. ณภทัร ประธาน
17 43280 ด.ญ. ณัฏฐณิชา จนิดา
18 43281 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ
19 43285 ด.ญ. ณัฐชา ภริงคาร
20 43298 ด.ญ. ติชลิา ศุภพฤกษ์
21 43305 ด.ญ. ธนาวดี เพิ่มทรัพย์
22 43327 ด.ญ. ปพิชญา วายพุา
23 43343 ด.ญ. ปุณยภา คันธานนท์
24 43384 ด.ญ. มีขวัญ กลุรัตนโชติ
25 43386 ด.ญ. รัชนีภรณ์ ชจูติร
26 43395 ด.ญ. ศจรัีตน์ แซ่มัก
27 43418 ด.ญ. สุพิชญา ปรีชา
28 43421 ด.ญ. อนัญญา ทรงยศ
29 43426 ด.ญ. อภชิญาน์ สืบสุวรรณ
30 43433 ด.ญ. อญัชญั องค์ศรีตระกลู

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (Gifted : SMP)

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (Gifted : SMP)

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก นายจกัรพนัธ ์ อดุทะดาดวง

1 42950 ด.ช. กฤตภาส ชปูระสิทธิ์
2 42961 ด.ช. กนัตินันท์ โสฬส
3 42963 ด.ช. กติติเชษฐ์ ภากรพิพัฒน์สกลุ
4 42966 ด.ช. กรีติ สอนมี
5 43017 ด.ช. ณัฐพงษ์ เจริญงาน
6 43053 ด.ช. ธรรมรัตน์ ต้นเตย
7 43079 ด.ช. ปราณนต์ กติิศักด์ิ
8 43097 ด.ช. พนธกร วงษ์ก าแหง
9 43138 ด.ช. ภมูิรพี ชาญเขตการ
10 43149 ด.ช. รพีพงศ์ เครืออนิทร์
11 43150 ด.ช. รพีพัฒน์ กฤษดาวารินทร์
12 43153 ด.ช. รัฐธนินท์ อรรถทรัพย์
13 43162 ด.ช. วรภพ ทองอยู่
14 43207 ด.ช. หิรัณย์ มัตสยาวณิช
15 43210 ด.ช. อธิสรรค์ ทองค า
16 43217 ด.ช. อรรณนาวิน บิลอบัดุลล่าห์
17 43238 ด.ญ. กญัญพ์ิดา มิตรชติร
18 43247 ด.ญ. คันธารัตน์ หนูเกตุ

ครูทีป่รึกษาตอน ข นายณัฐพงศ์  ประทปี ณ ถลาง
19 43257 ด.ญ. ชนัญชติา ไทรงาม
20 43268 ด.ญ. ชติุมน ชณิการณ์
21 43300 ด.ญ. ทิพยว์ารี ปัทมปาณีวงศ์
22 43336 ด.ญ. ปวริศา โรจนกวินพันธ์
23 43345 ด.ญ. ปูชติา ถิน่หนองจกิ
24 43364 ด.ญ. พิมพ์สุภคั บุญสุทธิ์
25 43373 ด.ญ. ภควรรณ ศิกษมัต
26 43380 ด.ญ. ภริูสา สฤษดิสุข
27 43388 ด.ญ. วรัญญา ศรีวารินทร์
28 43394 ด.ญ. วีร์สุดา ค าศรี
29 43399 ด.ญ. ศศิญดา สิทธิไชย
30 43400 ด.ญ. ศศิวิมล เด็นมาลัย
31 43408 ด.ญ. สโรชนิี จนัทร์มุข
32 43416 ด.ญ. สิรีธร พานิชผล
33 43422 ด.ญ. อนันตญา ลิมป์สุทธิพงศ์
34 43424 ด.ญ. อพิชญา เร็วเรียบ
35 43427 ด.ญ. อภสิรา บุญยกบัณฑิต

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

เลขที่

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

เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก น.ส.เยาวดี  หงษท์อง

1 42949 ด.ช. กฤตชพล จนิดา
2 42972 ด.ช. คเชนทร์ชยั ใจกล้า
3 42985 ด.ช. จรัิฏฐ์ เตราชสูงค์
4 42986 ด.ช. ฉลองราช ภริงคาร
5 42993 ด.ช. ชวนันท์ พรหมจนิดา
6 42994 ด.ช. ชวิศ สิทธิกรกลุ
7 42996 ด.ช. ชาญชยั แซ่ตัน
8 43012 ด.ช. ณัฐชนน ไพศาลศักด์ิทวี
9 43026 ด.ช. เดชชาตรี ศรีมั่น
10 43029 ด.ช. เตวิช เตชะวิศวกจิ
11 43096 ด.ช. พชร เพชรเจริญ
12 43102 ด.ช. พัชรพล มิตรเมือง
13 43107 ด.ช. พิชญุตม์ ลีธนศักด์ิ
14 43155 ด.ช. รัฐภมูิ จนัทมโณ
15 43156 ด.ช. รัฐภมูิ ศิริชยั
16 43222 ด.ช. อฑัฒกร ทองเอยีด
17 43232 ด.ญ. กชพร พลสมัคร
18 43236 ด.ญ. กนกวรรณ นิติธรรมมานนท์

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.ศศิประภา  ศศิสุวรรณ
19 43287 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิริสุข
20 43290 ด.ญ. ณิชนันทน์ แสงค า
21 43308 ด.ญ. ธัญรดา ทองสกลุ
22 43314 ด.ญ. นัชชา เมรุรัตน์
23 43326 ด.ญ. ปพิชญา ไพรญาฮก
24 43330 ด.ญ. ปรายไหม จนิดาพล
25 43333 ด.ญ. ปริม ปรานวีระไพบูลย์
26 43338 ด.ญ. ปัทมภรณ์ เเซ่เอีย๋ว
27 43355 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พุฒิสันติกลุ
28 43363 ด.ญ. พิมพ์มาดา สุขสุวรรณ์
29 43368 ด.ญ. เพชรมณีมาศ สุขสันต์ิเสรี
30 43374 ด.ญ. ภรภสัสรณ์ แต้วัฒนา
31 43377 ด.ญ. ภสัธนมนท์ สมใจ
32 43378 ด.ญ. ภณิญาดา เลียบทอง
33 43392 ด.ญ. วิรัญญา เกยีรติชวนะเสวี
34 43403 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ถิน่ถลาง
35 43410 ด.ญ. สายน  า แซ่ตัน
36 43412 ด.ญ. สิริกร ศิริอนันต์

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)
รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/3    ปีการศึกษา 2563

เลขที่

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/3    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)

เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก นางจริภรณ์  พงศานนท์

1 42957 ด.ช. กอ้งกดิากร สูยะนันท์
2 42992 ด.ช. ชลธี สิทธิโชคตระกลู
3 42997 ด.ช. ชานน อดุมศุภมงคล
4 43000 ด.ช. ชติุเดช บุณยธิติกลุ
5 43001 ด.ช. ไซม่อน ศรีดี เพอร์มอนต์
6 43003 ด.ช. ณชากร วัลยะเพชร
7 43021 ด.ช. ณัฐวรรธน์ เยาว์ธานี
8 43065 ด.ช. นราธิป โกละกะ
9 43105 ด.ช. พาบโร มืลเลอร์
10 43147 ด.ช.
11 43169 ด.ช. วายุ จฑูะมงคล
12 43173 ด.ช. วิถชีล รัตนศุภกร
13 43206 ด.ช. แสนรวย ทองอร่าม
14 43233 ด.ญ. กณิศ ตันประดิษฐ์
15 43252 ด.ญ. จรัิชญา สุรียพรรณ

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.พรวรินทร์ บวับรรจง
16 43256 ด.ญ. ฉตัรปวีณ์ งามสะอาด
17 43264 ด.ญ. ชลิฎา จอร์แดน จนัทน์หอม
18 43274 ด.ญ. ณภทัรจนัทร์ จนัทรโชตะ
19 43319 ด.ญ. นิชาภทัร ผลกล่ า
20 43331 ด.ญ. ปริชาต โกลาน
21 43346 ด.ญ. เปรมยดุา ธรรมดี
22 43349 ด.ญ. พชรพรรณ ชมุรักษ์
23 43366 ด.ญ. พีรดา สิริสุนทรวงศ์
24 43375 ด.ญ. ภคัจริา เหมาะมาศ
25 43379 ด.ญ. ภริูสา เล่ืองลือ
26 43396 ด.ญ. ศริญญา ตันประดิษฐ์
27 43401 ด.ญ. ศิริณีย์ ด ารงวุฒิ
28 43429 ด.ญ. อรชนิี อศัจนัทร์
29 43438 ด.ญ. เอื อ ฉตัรกลุ ณ อยธุยา

โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP)
รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2563
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP)

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

แมทธวิ แอชเชอร์ ออืเจน ฟาน เดน เอน็เดน

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.พรพมิล  ขวญัพร้อม

1 42952 ด.ช. กฤตมุข ล่องกลุบุตร
2 42953 ด.ช. กฤตเมธ ชปูระสิทธิ์
3 42968 ด.ช. เกษมศักด์ิ กจิบรรยงเลิส
4 42977 ด.ช. คุณอนิทร์ บุญสิน
5 43013 ด.ช. ณัฐชนนท์ พลนาดี
6 43035 ด.ช. ทีป์ภพ ทันตาหะ
7 43042 ด.ช. ธนโชติ แท่นหิรัญ
8 43046 ด.ช. ธนวรรธน์ ดวงเกดิ
9 43056 ด.ช. ธีธัช เพชรอาวุธ
10 43058 ด.ช. ธีรภทัร์ มุลิกะบุตร
11 43069 ด.ช. นาวารักษ์ ชโลธร
12 43084 ด.ช. ปัณณธร เศรษฐค า
13 43104 ด.ช. พัสกร อภชิาตตระกลู
14 43125 ด.ช. ภทัรภณ แกว้มณี
15 43134 ด.ช. ภมูินันท์ อตุส่าห์งาน
16 43140 ด.ช. ภริูภทัร งานประเสริฐกจิ
17 43164 ด.ช. วรินทร ภริูศักด์ิไพศาล
18 43170 ด.ช. วาริน กลีบบัว
19 43181 ด.ช. ศิวกร ว่องไว
20 43198 ด.ช. สิรวิชญ์ ค าจดี

ครูทีป่รึกษาตอน ข   นายอาญาสิทธิ ์ เฉง่ไล่
21 43204 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ใจกว้าง
22 43212 ด.ช. อนันดา ปลอดแกว้
23 43214 ด.ช. อภสิิทธิ์ มณีศิริรัตน์
24 43219 ด.ช. อริญชย์ น  าขาว
25 43221 ด.ช. อซัมี บิลอบัดุลล่าห์
26 43237 ด.ญ. กมลชนก เขม้นกจิ
27 43253 ด.ญ. จรัิชยา ทองออ่น
28 43294 ด.ญ. ณิชากร แพใหม่
29 43309 ด.ญ. ธิดารัตน์ เทพรัตน์
30 43317 ด.ญ. นันท์นภสั ขอพุทธานุภาพ
31 43325 ด.ญ. ปทิตตา ฉมิมณี
32 43341 ด.ญ. ปาลิตา ชลหัศถ์
33 43353 ด.ญ. พัชรี อดุมทรัพย์
34 43357 ด.ญ. พิชญธิดา ปากลาว
35 43361 ด.ญ. พิชญาภา ทัศนวิริยกลุ
36 43406 ด.ญ. สกลุกาญจน์ สิงหสุวรรณ
37 43415 ด.ญ. สิริน งามขจรกลุกจิ
38 43432 ด.ญ. อริสา หลิมรักษาสิน
39 43434 ด.ญ. อญัชษิฐา บุญยงั
40 43436 ด.ญ. อยันาอ์ เส็มสัน

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/5    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/5    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.ธดิาทพิย ์ เศษภกัดี

1 42951 ด.ช. กฤตภาส พรหมอกัษร
2 42958 ด.ช. กอ้งภพ ดุมลักษณ์
3 42962 ด.ช. กานท์กวี โรจน์บุญถงึ
4 42978 ด.ช. จกัรเทพ ซ่ือตรง
5 42998 ด.ช. ชติวร อนิทรสกลุ
6 43005 ด.ช. ณฐาภพ บุญชบุ
7 43007 ด.ช. ณัชทรงวัฒน์ สมบัติพิบูลย์
8 43022 ด.ช. ณัฐวุฒิ โต๊ะสกลุ
9 43025 ด.ช. ดลธร มาลาทอง
10 43028 ด.ช. ตฤณ สุระทิพย์
11 43031 ด.ช. ทรงกฤษ เหล่ียมคุณ
12 43037 ด.ช. ทีปกร พิมลจนิดา
13 43054 ด.ช. ธัชทร พิทยาณิชกลุ
14 43057 ด.ช. ธีร์ธวัช อาณาประโยชน์
15 43061 ด.ช. ธีระพงษ์ ภริมย์ ไกรภกัด์ิ
16 43063 ด.ช. นนทพัทย์ ศิริศฤงฆาร
17 43066 ด.ช. นราวิชญ์ ศิลประเสริฐ
18 43088 ด.ช. ปิญชาน์ แสงประดับ
19 43110 ด.ช. พิสิษฐ์ ทิพยม์งคล
20 43118 ด.ช. ภรัณยู บุญตา

ครูทีป่รึกษาตอน ข  นายภานสุรณ์  สงวนสิน
21 43126 ด.ช. ภทัรภพ เล่ียมรัตน์
22 43129 ด.ช. ภญิโญ พันธุสา
23 43132 ด.ช. ภดิูท เสง่ียมวงศ์
24 43175 ด.ช. วีรวิชญ์ ชวโรจน์ศิริกลุ
25 43187 ด.ช. ศุภกติต์ิ มลิวัลย์
26 43226 ด.ช. เอนกพงค์ หมีนหวัง
27 43235 ด.ญ. กนกรดา อนิต๊ะ
28 43239 ด.ญ. กาญชนก การชะนะไชย
29 43265 ด.ญ. ชชัธนพร สุขมาศ
30 43292 ด.ญ. ณิชา ถิน่ราตรีงาม
31 43316 ด.ญ. นัฐธิดา ค าคง
32 43324 ด.ญ. ปณิสร วรนวกลุ
33 43339 ด.ญ. ปาริฉตัยา กิง่พุ่ม
34 43351 ด.ญ. พรรณภทัร ปาทาน
35 43354 ด.ญ. พัฒนวดี ใจปินตา
36 43367 ด.ญ. เพชรไพลิน สุวรรณวงศ์
37 43383 ด.ญ. มันทนา ทองสร้าง
38 43391 ด.ญ. วศินี แกว้ประดับ
39 43409 ด.ญ. สโรชนิี ละไม
40 43414 ด.ญ. สิริธร รัตนวัน

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/6    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/6    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.ลัดดาวรรณ  บวัแกว้

1 42954 ด.ช. กฤติพงศ์ ทรงยศ
2 42960 ด.ช. กนัติทัต แซ่หลิม
3 42975 ด.ช. คณากร หนูบุญ
4 42987 ด.ช. ชณินทร ไชยพงค์
5 42990 ด.ช. ชยพล อรรถสุทธิสิน
6 43015 ด.ช. ณัฐนนท์ ฉมิพิทักษ์
7 43033 ด.ช. ทักษ์ดนัย ภดูอนตอง
8 43034 ด.ช. ทาวัต เขยีวชอุม่
9 43067 ด.ช. นวพันธ์ มีมาก
10 43068 ด.ช. นัศรุน มานะบุตร
11 43073 ด.ช. ปฏภิาณ แป้นกลม
12 43117 ด.ช. ภมรเทพ เคนสุข
13 43139 ด.ช. ภริูทัต วงศ์ประทุม
14 43157 ด.ช. รุ่งรดิศ ทองมี
15 43159 ด.ช. วงศกร เลิศสิริรัตน์
16 43174 ด.ช. วีรภทัร ทองลิ ม
17 43180 ด.ช. ศิวกร นาคะชยั
18 43183 ด.ช. ศุภกร จกัรพิสุทธิ์
19 43189 ด.ช. ศุภโชค หวังธรรมาชพี
20 43190 ด.ช. ศุภณัฐ กาจกล้า

ครูทีป่รึกษาตอน ข   น.ส.พรดาว  สังขาว
21 43193 ด.ช. สรภสัร์ กจิไพบูลยท์วี
22 43195 ด.ช. สรวิชญ์ ไชโย
23 43211 ด.ช. อนพัช อารีหมาน
24 43216 ด.ช. อมรวัฒน์ ประทุม
25 43224 ด.ช. เอกณัฏฐ สงวนนาม
26 43230 ด.ญ. กชพร จวนรุ่ง
27 43273 ด.ญ. ณภทัร  กจิซ่ือ ไพศาล
28 43275 ด.ญ. ณฤดี ตุลยนิษก์
29 43279 ด.ญ. ณัฎฐ์ชานันภ์ โล่ห์แกว้
30 43289 ด.ญ. ณิชนันทน์ จนัทะวิลา
31 43291 ด.ญ. ณิชมน พฤกษ์รังษี
32 43313 ด.ญ. นภสัวรรณ หนูชว่ย
33 43315 ด.ญ. นัฐชนันท์ จนัทร์ชาตรี
34 43334 ด.ญ. ปรีชญา ทองดี
35 43342 ด.ญ. ปิยธิดา เชื อไทย
36 43372 ด.ญ. ภคภรณ์ ส่งแสง
37 43382 ด.ญ. มนัสนันท์ ณัฐปัณฑ์ร
38 43417 ด.ญ. สุชญา วงค์พะเนา
39 43420 ด.ญ. อนงค์นาถ จนัประสงค์
40 43435 ด.ญ. อญัชสิา ทวีบวรมงคล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/7    ปีการศึกษา 2563

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/7    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก นายพฒันพล  น าพากจิ

1 42956 ด.ช. กฤษดา สิทธิเดช
2 42965 ด.ช. กติติภมูิ แทบทับ
3 42967 ด.ช. เกริกกล้า บุญล้อม
4 42973 ด.ช. คณธชาติ สุขเหลือง
5 42974 ด.ช. คณนาถ เมธา
6 42988 ด.ช. ชนกชนม์ เหล่าวิเศษกลุ
7 43004 ด.ช. ณฐกร พรหมทอง
8 43009 ด.ช. ณัฎฐพัชร พงษ์ธนานิกร
9 43019 ด.ช. ณัฐพล ล่ิมดุลย์
10 43027 ด.ช. ตฤณ แนบเนียร
11 43038 ด.ช. แทนคุณ ชมุจนัทร์
12 43039 ด.ช. ธนกร แซ่ตัน
13 43040 ด.ช. ธนกฤต ด าอดุม
14 43044 ด.ช. ธนพิพัฒน์ จนัทร์สุวรรณ์
15 43060 ด.ช. ธีรเมธ หนูโยม
16 43072 ด.ช. ปฏญิญา เขมานุวงศ์
17 43077 ด.ช. ปภงักร อนิทร์พรหม
18 43122 ด.ช. ภวิศ สงวนวงศ์
19 43130 ด.ช. ภริภทัร สิทธิบุตร
20 43144 ด.ช. มูฮัมมัดอฎัฮา สมาน

ครูทีป่รึกษาตอน ข   นางนวพร  ธานรัีตน์
21 43145 ด.ช. เมธัสพล ค ากนัยา
22 43151 ด.ช. รภทักร โกยกจิเจริญ
23 43163 ด.ช. วรากร เศวตสุทธิสิริกลุ
24 43223 ด.ช. อฟัฟาน คูหา
25 43460 ด.ช. ภทัรวิช ดีบุกสุขลาภ
26 43231 ด.ญ. กชพร พริ มพราย
27 43241 ด.ญ. เกจ็มณี ฉ่ ามะณี
28 43271 ด.ญ. ณธิตา วิทวัสกลุ
29 43282 ด.ญ. ณัฏฐภทัร ร่ืนบรรเทิง
30 43297 ด.ญ. ตวงพร เรืองรัตน์
31 43299 ด.ญ. ทรัพยากร ธรรมชาติ
32 43302 ด.ญ. ธนพร หวันหยี
33 43321 ด.ญ. บรรณสรณ์ เหล่าภสัสรวิจติร
34 43340 ด.ญ. ปาริชาติ ราชนาวี
35 43358 ด.ญ. พิชญสิ์นี แจง้อกัษร
36 43362 ด.ญ. พิมพ์พิลาศ วินฉว้น
37 43370 ด.ญ. เพลินภทัร หลิมพัฒนวงศ์
38 43385 ด.ญ. รพีกรณ์ ธนฉายสวัสด์ิ
39 43397 ด.ญ. ศลิษา ตรึกตรอง
40 43419 ด.ญ. สุวิชญา วงศ์พรหม

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/8    ปีการศึกษา 2563

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/8    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.อมราภรณ์  ปจนัทบตุร์

1 42948 ด.ช. กรวิชญ์ จลุรัตน์
2 42980 ด.ช. จติรภาณุ แกว้มณี
3 43011 ด.ช. ณัฐชนน ตันติสัมมารักษ์
4 43016 ด.ช. ณัฐนันท์ ปุญยานนท์
5 43024 ด.ช. ดรัณภพ แซ่อั ง
6 43030 ด.ช. ถริเดช ชืน่ชม
7 43032 ด.ช. ทศเทพ บัวลอย
8 43049 ด.ช. ธนัท เรืองศรี
9 43059 ด.ช. ธีรภทัร แซ่ออ๋ง
10 43078 ด.ช. ปราการ สิทธิชยั
11 43100 ด.ช. พัชรพงษ์ ม่วงค า
12 43103 ด.ช. พันธวัช จนัทร์แดง
13 43112 ด.ช. พีรพัฒน์ ขอเจริญ
14 43115 ด.ช. ภควัต อดุมลาภ
15 43127 ด.ช. ภาณุเดช ทอดทิ ง
16 43154 ด.ช. รัฐปิติ ยอ่งสัญเจริญ
17 43161 ด.ช. วรพล แทนค า
18 43166 ด.ช. วโรดม สอนข า
19 43167 ด.ช. วัชรกานต์ จนัทรวิบูลกลุ
20 43171 ด.ช. วาริศ ซุ่นกี่

ครูทีป่รึกษาตอน ข   น.ส.อรอมุา  มณีโชติ
21 43182 ด.ช. ศุกลวัฒน์ จติรวิรัตน์
22 43194 ด.ช. สรลักษณ์ ปานเกลี ยง
23 43203 ด.ช. สุวพัชร์ ชจูนัทร์
24 44222 ด.ช. ธนยศ เจีย่สกลุ
25 43242 ด.ญ. เกณิกา ราษฎร์สกล
26 43243 ด.ญ. ขวัญพิชชา ศรีทวี
27 43255 ด.ญ. จฑุามาศ หอมชืน่
28 43260 ด.ญ. ชนาภทัร ขาวทอง
29 43278 ด.ญ. ณัชชนา ออ๋งสกลุ
30 43304 ด.ญ. ธนาภรณ์ มากสิน
31 43310 ด.ญ. นทีกานต์ โยพิทักษ์
32 43312 ด.ญ. นภสัราพร เงินหนู
33 43320 ด.ญ. นิธิพร สวยงาม
34 43328 ด.ญ. ปพิชญา ศุภวิกรานต์กลุ
35 43369 ด.ญ. เพลงร าไพ อนิทร์เสนา
36 43371 ด.ญ. แพรวา ณ ตะกัว่ทุ่ง
37 43398 ด.ญ. ศศิชา วิศาล
38 43402 ด.ญ. ศิริรัตน์ ทองสง
39 43405 ด.ญ. ศุริสา อดุมภาพ
40 43531 ด.ญ. เพชรธิดา หัตถกรรม

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/9    ปีการศึกษา 2563
รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/9    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายเชาวน ์ สุวรรณชล

1 42964 ด.ช. กติติทัต เสริมบุญยสุข
2 42969 ด.ช. เกยีรติภมูิ ศรีเพชร
3 42976 ด.ช. คิมหันต์ ลี สกลุ
4 42982 ด.ช. จริภทัร ปุญยานนท์
5 42995 ด.ช. ชยัวัฒน์ ซ่ือสกลุไพศาล
6 43002 ด.ช. ญาณพัฒน์ คิดถกู
7 43008 ด.ช. ณัชพล บัวศรี
8 43020 ด.ช. ณัฐภทัร ชุม่เชื อ
9 43023 ด.ช. ณัทพสิษฐ์ บุญยนิตย์
10 43036 ด.ช. ทีฆทัศน์ เทือกสุบรรณ
11 43043 ด.ช. ธนดล ดวงรักษ์
12 43093 ด.ช. พงศ์ศิริ ศิริพงษ์
13 43099 ด.ช. พลภทัร ขาวข า
14 43101 ด.ช. พัชรพล โตทอง
15 43116 ด.ช. ภพุฒ เชื อกลุ
16 43131 ด.ช. ภดิูท ด้วงพร้าว
17 43133 ด.ช. ภบูดี กรดกล้า
18 43142 ด.ช. ภวูดล ไตรพรหม
19 43143 ด.ช. มหานที สุทธิพงศ์เกยีรต์ิ
20 43179 ด.ช. ศิริชาติ ถอืแกว้

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.จริะนนัท ์ สุขบรรจง

21 43188 ด.ช. ศุภกติต์ิ เลขะกลุวงศ์
22 43202 ด.ช. สุรยทุธ์ จนัทร์เมธา
23 43209 ด.ช. อติรุจ ภริมยโ์ชค
24 43215 ด.ช. อมรชยั เสาวรส
25 43228 ด.ช. ฮิโรโตะ วาคาโมริ
26 43251 ด.ญ. จรัิชชยา ทองทิพย์
27 43259 ด.ญ. ชนากานต์ แซ่ออ๋ง
28 43267 ด.ญ. ชติุกาญจน์ เอกเจริญวัฒนา
29 43288 ด.ญ. ณัฐปภสัร์ ชยัชติุมานนท์
30 43303 ด.ญ. ธนัญญา ปะจนัทบุตร
31 43306 ด.ญ. ธัญชนก ไชยนันทน์
32 43347 ด.ญ. ไปรยา กงสุวรรณ
33 43360 ด.ญ. พิชญาภคัฑ์ ห้วยเรไร
34 43365 ด.ญ. พิมพ์อร บุญพีรพัฒน์
35 43389 ด.ญ. วรัมพร รอดเนียม
36 43407 ด.ญ. สโรชา รวบรัตน์
37 43411 ด.ญ. สิรภทัร วงศ์เปี่ยมศักด์ิ
38 43413 ด.ญ. สิริกร แสงวิจติร
39 43428 ด.ญ. อมลรดา บัวพันธ์
40 44223 ด.ญ. กญัญาภคั กาบทอง

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/10    ปีการศึกษา 2563

เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

เลขที่

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/10    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นางกฤษณา  ตันรัตนพทิกัษ์

1 42983 ด.ช. จริภทัร ยอดบ ารุง
2 42984 ด.ช. จริภทัร ศรีอกัษร
3 43010 ด.ช. ณัฐจกัร ชาชโิย
4 43014 ด.ช. ณัฐทวัตร เดชวงษา
5 43018 ด.ช. ณัฐพล พลายด้วง
6 43048 ด.ช. ธนวิน นาวี
7 43051 ด.ช. ธนิทธิ เรืองด้วง
8 43062 ด.ช. นครินทร์ บุญแจม่
9 43070 ด.ช. นิติธร สุนทร
10 43075 ด.ช. ปฐมพร วงศ์อนิทร์
11 43076 ด.ช. ปณิธิ ตันติวิท
12 43080 ด.ช. ปองพล พัฒนพรพิริยะ
13 43082 ด.ช. ปัญญากร ตันสกลุ
14 43087 ด.ช. ปาณัสม์ หมัดน่าหงุ
15 43090 ด.ช. ปุณณภพ ยมมาศ
16 43092 ด.ช. พงศภคั ทนุรัตน์
17 43106 ด.ช. พิชญุตม์ นาวาล่อง
18 43109 ด.ช. พิภชั ยกุตานนท์
19 43123 ด.ช. ภทัรเกยีรติ เกื อด้วง
20 43141 ด.ช. ภริูวัฒน์ บุญละคร

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.ณฐกานต์  สุวรรณมณี
21 43158 ด.ช. ฤทธิกริช โต๊ะสกลุ
22 43177 ด.ช. ศตวรรษ ธรรมประเสริฐ
23 43199 ด.ช. สิริณัฏฐ์ มงคล
24 43205 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ดาษฎาจนัทร์
25 43213 ด.ช. อภรัิกษ์ ทดแทน
26 43250 ด.ญ. จริญาดา ลือชาญ
27 43254 ด.ญ. จรัิชยา บุตรเหม
28 43262 ด.ญ. ชนิสรา ล่ิมดุลย์
29 43263 ด.ญ. ชรัชตพรรณ งามสัมพันธฤทธิ์
30 43277 ด.ญ. ณัจฉรียา ฟ้ากระจา่ง
31 43283 ด.ญ. ณัฏฐิกา ยิง่รุ่งเรืองสุข
32 43286 ด.ญ. ณัฐณิชา มัตสยาวณิช
33 43322 ด.ญ. เบญจมาศ พงษ์นริศร
34 43323 ด.ญ. ปณาลี สุดเดือน
35 43337 ด.ญ. ปัณฑารีย์ บุญสนิท
36 43352 ด.ญ. พลอยชมพู อนิทร์เสนา
37 43376 ด.ญ. ภทัราภรณ์ ทรัพยสุ์นทรกลุ
38 43381 ด.ญ. มณี เดชพงศ์พิชติ
39 43423 ด.ญ. อนิษฐญา แดงงาม
40 43430 ด.ญ. อรร าไพ สงมี

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/11    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/11    ปีการศึกษา 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายภวูนาท  สามสี

1 42947 ด.ช. กนก เชื อสมัน
2 42955 ด.ช. กฤติพงศ์ อภยัรัตน์
3 43041 ด.ช. ธนคม ค างาม
4 43047 ด.ช. ธนวัฒน์ คงน่วม
5 43052 ด.ช. ธนินทร์ ชสุูวรรณ์
6 43055 ด.ช. ธัชพงศ์ เหลืองออ่น
7 43074 ด.ช. ปฏภิาณ มาลาศรี
8 43086 ด.ช. ปาฏหิาริย์ สุระชยั
9 43094 ด.ช. พงษ์ธรา แสงสุวรรณ์
10 43108 ด.ช. พิชติพงษ์ พรหมรินทร์
11 43111 ด.ช. พีรณัฐ ชืน่ชมรัตน์
12 43128 ด.ช. ภาสกร อาชวีระงับโรค
13 43136 ด.ช. ภมูิภทัร พิทักษ์ธรรม
14 43137 ด.ช. ภมูิภทัร สุวรรณก าเนิด
15 43146 ด.ช. เมธาสิทธิ์ สังฆจนัทร์
16 43165 ด.ช. วรินธร การเรียบ
17 43168 ด.ช. วัชร์โรจน์ ไกรสุวรรณสาร
18 43172 ด.ช. วิชญภ์าส แกว้เสน
19 43176 ด.ช. วีระพันธ์ เล่ียมแกว้
20 43184 ด.ช. ศุภกร โพธิศ์รีทอง

ครูทีป่รึกษาตอน ข นายพรชยั  วงศ์เปีย่มศักด์ิ
21 43192 ด.ช. ศุภวิชญ์ รัตนคหะ
22 43197 ด.ช. สิปปกร ศรีขวัญ
23 43208 ด.ช. อดิศักด์ิ สิวาการ
24 43227 ด.ช. เอื อองักรู สุดใจ
25 43249 ด.ญ. จารุวรรณ พรมศรี
26 43258 ด.ญ. ชนัญชติา ศรีหวัง
27 43269 ด.ญ. ซาเนีย ยะหร่ิง
28 43276 ด.ญ. ณหทัย สุขวุฒิกลุ
29 43284 ด.ญ. ณัฐกฤตา ประทุมทอง
30 43295 ด.ญ. ดารารัตน์ รัตนานุกลู
31 43301 ด.ญ. ธนพร ม่วงอ่ า
32 43329 ด.ญ. ปราญชลี บุญยเกยีรติ
33 43332 ด.ญ. ปริณดา คนโต
34 43348 ด.ญ. ไปรยา ชอบดี
35 43350 ด.ญ. พนัชกร ภริมย์
36 43356 ด.ญ. พิชชาภา วงศ์สุวรรณ
37 43359 ด.ญ. พิชญานันท์ ไวปัญญา
38 43390 ด.ญ. วรางคณา พิมพ์พันธ์
39 43393 ด.ญ. วิลาสินี ชยัราม
40 43404 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เลยวานิชยเ์จริญ

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/12    ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/12    ปีการศึกษา 2563
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ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายไพฑูรย ์ บษุยา

1 42979 ด.ช. จกัริน เเซ่เต่อ
2 42981 ด.ช. จริกติต์ิ ค าแหง
3 42989 ด.ช. ชนกนัต์ ชนะกจิ
4 42991 ด.ช. ชยตุม์ ทรงคุณ
5 43006 ด.ช. ณภทัร ทองขาว
6 43045 ด.ช. ธนภมูิ เณรทอง
7 43050 ด.ช. ธนากร หล่อโลหการ
8 43064 ด.ช. นพเกล้า พรมแดน
9 43071 ด.ช. นิติภมูิ ขอ้โนนแดง
10 43081 ด.ช. ปัญญา นุสุวรรณ
11 43095 ด.ช. พงษ์ประวิตร เเสงปรีชาสกลุ
12 43098 ด.ช. พลพงศ์ วงศ์สุริยามาศ
13 43113 ด.ช. พีรวิชญ์ ศิริดลธนเกษม
14 43114 ด.ช. ภควัต สุนทิยานนท์
15 43120 ด.ช. ภวัต ธนสินวณิช
16 43148 ด.ช. โยธิน แผนสุวรรณ
17 43178 ด.ช. ศิรภสั นราคม
18 43186 ด.ช. ศุภกร อนิทโชติ
19 43191 ด.ช. ศุภฤกษ์ บ ารุงรัตน์
20 43196 ด.ช. สัณหณัฐ ดีบุกกรรม

ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายไพฑูรย ์ บษุยา

21 43200 ด.ช. สุกนต์ธี แสงระวี
22 43201 ด.ช. สุทธิพงศ์ วิริยธรรมโสภณ
23 43218 ด.ช. อรรถพล บุญเพชร
24 43225 ด.ช. เอกภพ บุญน า
25 43234 ด.ญ. กนกกร สามารถ
26 43244 ด.ญ. เขมิกา อนิทร์ธรรม
27 43245 ด.ญ. คณิสนันท์ คงค า
28 43246 ด.ญ. คลังพลอย สกลุวานิชพร
29 43248 ด.ญ. จนัทรรัตน์ คุณาคม
30 43270 ด.ญ. ณกญัญา อจัฉรานุพงษ์
31 43293 ด.ญ. ณิชา ผสมทรัพย์
32 43296 ด.ญ. ตวงทอง รอดนิตย์
33 43307 ด.ญ. ธัญธร หมัดศรี
34 43311 ด.ญ. นภสันันท์ องิคอ ารุงพงศ์
35 43318 ด.ญ. นาราภทัร รอดราวีย์
36 43335 ด.ญ. ปรียาภรณ์ สอนแกว้
37 43344 ด.ญ. ปูชกิา ฟูสันติ
38 43387 ด.ญ. วรรณวิสา พรมหอม
39 43425 ด.ญ. อภชิญา เพชรรัตน์
40 43431 ด.ญ. อรอนงค์ จนัประสงค์

รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/13   ปีการศึกษา 2563

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/13   ปีการศึกษา 2563
รายชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยาลยั

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล
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