
ครูทีป่รึกษาตอน ก นายภเูบศ  พนานุรักษ์

1 42362 ด.ช. กนธี เนติวงศานนท์
2 42368 ด.ช. กฤติน ชนิกาญจนโรจน์
3 42377 ด.ช. กษณ บุญญกาศ
4 42391 ด.ช. คมกฤษฑ์ บุญปีติชาติ
5 42399 ด.ช. จริสิน มากบุญ
6 42405 ด.ช. ชนาธิป ชชูว่ย
7 42409 ด.ช. ชยพัทธิ์ จนัทร์ทิพย์
8 42413 ด.ช. ชยัธัช ผลิโกมล
9 42415 ด.ช. ชารีฟ หมัดอาดัม
10 42430 ด.ช. ณัฐชาติ สิทธิผล
11 42489 ด.ช. นราวิชญ์ พิกลุทอง
12 42493 ด.ช. นฤสรณ์ ปราบพล
13 42507 ด.ช. ปณต ลักขณาวราภรณ์
14 42543 ด.ช. พีรพันธ์ ภริูภทัรพันธุ์
15 42560 ด.ช. ภเูบศ เสน่ห์ภกัดี

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.นูรดียานา  ดาหะตอ

16 42571 ด.ช. รฐนนท์ มกรมณี
17 42581 ด.ช. วรภพ จริศานต์ชยั
18 42582 ด.ช. วรวิช เทียรพิสุทธิ์
19 42611 ด.ช. ศุภวิชญ์ ณ ถลาง
20 42627 ด.ช. สุคน ง้อสุรเชษฐ์
21 42642 ด.ช. อนิทเศรษฐ์ อปุทินเกตุ
22 42655 ด.ญ. เกวลิน โชครุ่งเรืองรัตน์
23 42660 ด.ญ. จนิต์ธามนต์ พิภพูัชญช์า
24 42708 ด.ญ. ธัญชนก ชว่งศรี
25 42724 ด.ญ. บงกชมาศ ตันกลุ
26 42728 ด.ญ. ปพิชญา สีม่วง
27 42754 ด.ญ. ภวิกา รอดแถม
28 42781 ด.ญ. ศิขรินทรา คัลลาห์นะ
29 42785 ด.ญ. โศจรัิตน์ แซ่ส้อ
30 42802 ด.ญ. อภศิา เมฆเจริญวิวัฒนา

เลขประจ ำตวั ชือ่ - สกุล

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/1   ปีกำรศึกษำ 2563

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/1   ปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร์ (Gifted : SMP)

เลขที่

โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร์ (Gifted : SMP)

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก นายสมชาย  มาแจ่ม

1 42365 ด.ช. กฤตนัย ภริมยฤ์กษ์
2 42373 ด.ช. กฤษฎ์ สันติพิทักษ์
3 42388 ด.ช. ขวัญเกล้า หนักแน่น
4 42398 ด.ช. จริภทัร ทัศนกมล
5 42403 ด.ช. ฉตัรตะวัน เกษมสุข
6 42419 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ชาลี
7 42428 ด.ช. ณัฏฐนันท์ เพ็งพันธ์
8 42446 ด.ช. ทัตธนดล กองรักษเวช
9 42461 ด.ช. ธนภทัร จติรา
10 42476 ด.ช. ธิติ ยโีหนด
11 42480 ด.ช. ธีรภทัร กมลวิทย์
12 42488 ด.ช. นราวิชญ์ เกา้แสง
13 42512 ด.ช. ปรินทร เกตตะพันธ์
14 42518 ด.ช. ปัณณธร ตรีอญัชลีุธาร
15 42536 ด.ช. พิชญพงศ์ มีอรุณ
16 42552 ด.ช. ภทัรกร สิงห์ฆาฬะ
17 42569 ด.ช. รชต บุญมีมีชยั

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.ธนัชชา ศิริชัย

18 42600 ด.ช. ศิวัช สินทรัพย์
19 42613 ด.ช. เศกศรัญย์ ตุรงคราวี
20 42630 ด.ช. สุวรรณภมูิ สุขคง
21 42662 ด.ญ. ชนเนษฎ์ บุญฮก
22 42670 ด.ญ. ชติุกาญจน์ ทองสกลุ
23 42679 ด.ญ. ณธิดา ตัณมุขยกลุ
24 42691 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ หลักเลิศ
25 42703 ด.ญ. ธนัชญา ภมูิคง
26 42714 ด.ญ. นจี ฮาเส็ม
27 42720 ด.ญ. นันทินี ซี
28 42731 ด.ญ. ปรินทรา ตันติปาลีพันธ์
29 42737 ด.ญ. พชรพร โกยแกว้
30 42755 ด.ญ. ภคัจริา หินน้อย
31 42769 ด.ญ. รินรดา ไอยรา
32 42777 ด.ญ. วรางคณา วัชรีบริรักษ์
33 42789 ด.ญ. สิริธนพร สุขแกว้
34 42791 ด.ญ. สิริยากร สุริยนั
35 42798 ด.ญ. อตินุช เพ็ชร์มุข

ชือ่ - สกุลเลขที่ เลขประจ ำตวั

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/2    ปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/2    ปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก น.ส.เรวดี  จีณะวงศ์

1 42369 ด.ช. กฤติน ประกอบกจิ
2 42380 ด.ช. กนัตภณ กรีติวิทยานนท์
3 42393 ด.ช. ฆณพงษ์ มณีศรี
4 42402 ด.ช. โจนาธาน จอห์น เชอริยาฟารามบิล
5 42416 ด.ช. ชติิพัฒน์ โพธิเ์งิน
6 42441 ด.ช. ติณณภพ ภวูวิมล
7 42464 ด.ช. ธนภทัร บุตรโสภา
8 42479 ด.ช. ธีรภทัร์ มะลิวัลย์
9 42487 ด.ช. นภสินธุ์ หะรารักษ์
10 42496 ด.ช. นัธทวัฒน์ บุญตันตราภวิัฒน์
11 42516 ด.ช. ปัญญพัฒน์ เปรียบปาน
12 42517 ด.ช. ปัณณธร ค าเเหง
13 42546 ด.ช. พุทธวัตร อนัทะผาลา
14 42565 ด.ช. ภริูณัฐ ฐาปนะกติติ
15 42590 ด.ช. ศตธรรม์ แจม่สกลุ
16 42602 ด.ช. ศุทธนันท์ อนิทร์แชม่ชอ้ย
17 42614 ด.ช. โศภณ ปานสุวรรณ
18 42637 ด.ช. อภชิาภทัร ทองตัน

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.สายใจ จันทร์พลู

19 42664 ด.ญ. ชนิกานต์ แรงกล้า
20 42678 ด.ญ. ณฐนันท์ ตัณฑวณิช
21 42682 ด.ญ. ณฤดี ตัณมุขยกลุ
22 42689 ด.ญ. เกตุชนา มณีศรี
23 42692 ด.ญ. ณัฐวลัย จงจติร
24 42713 ด.ญ. ธีราพร โชติชยัศรีสุริยะ
25 42719 ด.ญ. นันทภคั อารัญภาณุ
26 42722 ด.ญ. นิชาภา ชว่งชณุห์ส่อง
27 42732 ด.ญ. ปรียาวรรณ เงินหนู
28 42744 ด.ญ. พาขวัญ พูลพุฒ
29 42762 ด.ญ. มัญชุธ์ีรา ล่ิมสกลุ
30 42776 ด.ญ. วรวรรณ รักเหยา้
31 42787 ด.ญ. สลิลา เพชรขจี
32 42790 ด.ญ. สิรินดา ราชวงศ์
33 42797 ด.ญ. สุรภา พวงจติร์
34 42811 ด.ญ. ไอริณ วรรณรัตน์

เลขประจ ำตวั

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)

เลขที่

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/3    ปีกำรศึกษำ 2563

ชือ่ - สกุล

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/3    ปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก นายจักรวิทย์  ณ ตะกัว่ทุง่

1 42364 ด.ช. กฤต แซ่อึง้
2 42408 ด.ช. ชนาสิน สาลี
3 42418 ด.ช. ฌอน ไมเคิล กรอสเวนเนอร์
4 42434 ด.ช. ณัฐวัศศ์ เพชรเชนทร์
5 42437 ด.ช. ดนุช วุฒิสุทธิเมธาวี
6 42440 ด.ช. ต่อพงศ์ หาญพานิช
7 42456 ด.ช. ธนดล แพทยข์มิ
8 42462 ด.ช. ธนภทัร ไชยวงศ์สาย
9 42466 ด.ช. ธนภมูิ สุพรรณ
10 42505 ด.ช. บุรธัช ลีนานุนารถ
11 42535 ด.ช. พัทธดนย์ รัตนกลุ
12 42572 ด.ช. รัฐนันท์ เสือค า
13 42584 ด.ช. วัชชริพล จริตงาม
14 42597 ด.ช. ศิลา จฑูะมงคล

ครูทีป่รึกษาตอน ข นางพมิพป์ระภา ประทุมวรรณฯ 

15 42608 ด.ช. ศุภณัฐ เจีย่สกลุ
16 42621 ด.ช. สิรภพ ชยัสมบูรณ์สุข
17 42671 ด.ญ. ชติุกาญจน์ สมนาม
18 42685 ด.ญ. ณัชชาณัฏฐ์ กองมงคล
19 42688 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ค าเกยีรติ
20 42700 ด.ญ. ทิพกมน ขุย้ยอ่ง
21 42715 ด.ญ. นภสัวรรณ วงจนัทร์
22 42725 ด.ญ. บุษกล จารุสารสุทธิกลุ
23 42736 ด.ญ. เปมิกา สือสกลุ
24 42759 ด.ญ. ภริูนทรา พุฒแกว้
25 42767 ด.ญ. รัตธิชา วิมาณ
26 42799 ด.ญ. อนัญญา ตันติบรรณกลุ
27 42804 ด.ญ. อริสา ใสยจติร์
28 42809 ด.ญ. อาภาพัชร์ฏา ไกรสุวรรณสาร
29 42810 ด.ญ. อาราญา ฟอสเตอร์

เลขประจ ำตวัเลขที่

โครงกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมหลกัสตูรกระทรวงศึกษำธิกำรภำษำอังกฤษ (EP)
รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/4 ปีกำรศึกษำ 2563

ชือ่ - สกุล

โครงกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมหลกัสตูรกระทรวงศึกษำธิกำรภำษำอังกฤษ (EP)
รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/4 ปีกำรศึกษำ 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นางรพพีฒัน์  เดโชศาสตร์

1 42397 ด.ช. จริปัญญา ศรีฤกษ์
2 42412 ด.ช. ชยัชนะ จนัทร์เลาะ
3 42421 ด.ช. ณฐกร ทิพยภ์กัดี
4 42422 ด.ช. ณฐพงศ์ ทองทิพย์
5 42459 ด.ช. ธนพล ธีระอมัพรพันธุ์
6 42472 ด.ช. ธราธิป สิงห์ม่วง
7 42484 ด.ช. ธีรสิทธิ์ ชวูงค์
8 42494 ด.ช. นวดล สุขสาลี
9 42495 ด.ช. นะบีล พันธุฉ์ลาด
10 42502 ด.ช. นิรัติศัย เพียรความสุข
11 42523 ด.ช. พงศธร แคล้วพงษ์
12 42555 ด.ช. ภทัรินทร์ มาตรา
13 42556 ด.ช. ภาษิต ชนิศรี
14 42557 ด.ช. ภบูดี ชืน่บุตร
15 42580 ด.ช. วรธน ศรีวุน่
16 42591 ด.ช. ศรัณย์ เกยีรติเรืองวิทย์
17 42616 ด.ช. สมภพ คุ้มบ้าน
18 42617 ด.ช. ส่องพงศ์ บุษยา
19 42629 ด.ช. สุธิเมฆ ศรีโสภณ
20 42644 ด.ญ. กรกนก สุวรรณ

ครูทีป่รึกษาตอน ข   น.ส.จรรยา  สืบมา

21 42658 ด.ญ. จณิห์วรา ชลธาร
22 42661 ด.ญ. จนิตภา เฟื่องโกศล
23 42663 ด.ญ. ชนัญชดิา ฟ้ารุ่งสาง
24 42676 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญลือ
25 42677 ด.ญ. ฑิราพร ซ้ายเบี้ยว
26 42690 ด.ญ. ณัฐพิชชา เพ็ชรรักษ์
27 42695 ด.ญ. ณิชชาอร กติต์ิธนกลุ
28 42701 ด.ญ. เทียนหงส์ สมนาม
29 42704 ด.ญ. ธนัญญา แซ่หลี
30 42707 ด.ญ. ธนิสรา อึง้รัศมี
31 42726 ด.ญ. ปทิตตา ใจวงค์
32 42738 ด.ญ. พชรพร เพ็งภตัรา
33 42739 ด.ญ. พชรมณฑน์ สุพันธกจิ
34 42743 ด.ญ. พันดาว บุญญฐี
35 42746 ด.ญ. พิชญาดา พรหมมิ
36 42749 ด.ญ. พิมพ์นิภา เนาว์สุวรรณ
37 42771 ด.ญ. เรวดี ทองเขยีว
38 42778 ด.ญ. วลิสรา วิชชาธร
39 42784 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ รักษาทอง
40 42803 ด.ญ. อรวรา คีรีรักษ์

ชือ่ - สกุลเลขที่

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/5    ปีกำรศึกษำ 2563

เลขประจ ำตวั

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/5    ปีกำรศึกษำ 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นางวลัยพร  เทียนขาว

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/6    ปีกำรศึกษำ 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ข  นางอามิเด๊าะ พรหมจินดา

1 42366 ด.ช. กฤตพจน์ ชมุพงศ์
2 42376 ด.ช. กวินกติต์ิ ต้ังธรรมนิตย์
3 42401 ด.ช. เจษฎาภรณ์ พวังคะพินธุ์
4 42404 ด.ช. เฉลิมวงศ์ จนัทสุวรรณโณ
5 42420 ด.ช. ฐิติพัฒน์กจิ มนูสาร
6 42438 ด.ช. ดิณห์ อทิธิวราภรณ์กลุ
7 42497 ด.ช. นันทพัทธ์ สง่าพงษ์
8 42500 ด.ช. นิติภทัร รัตนามาศ
9 42506 ด.ช. ปฏภิาณ วัลลศิริ
10 42515 ด.ช. ปัญญพนต์ ละไม
11 42530 ด.ช. พลพรรธน์ ตัณฑวานิช
12 42550 ด.ช. ภรันยู เชาว์สิทธิชยั
13 42570 ด.ช. รฐนนท์ ค้ าชชูาติ
14 42595 ด.ช. ศักด์ิพล บุญถวิล
15 42603 ด.ช. ศุภกร เกดิทรัพย์
16 42620 ด.ช. สิรภพ จนิดาพล
17 42624 ด.ช. สิรวิชญ์ สรวมชพี
18 42639 ด.ช. อภสิิทธิ์ เห่าตะวานิช
19 42645 ด.ญ. กรปักษ์ คชสิงห์
20 42646 ด.ญ. กรองกนก บุญแกว้

ครูทีป่รึกษาตอน ก  นางวลัยพร  เทียนขาว

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/6    ปีกำรศึกษำ 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ข  นางอามิเด๊าะ พรหมจินดา

21 42648 ด.ญ. กญัญาณัฐ ชหูมวกโชติ
22 42649 ด.ญ. กญัญาณัฐ แสงแกว้
23 42656 ด.ญ. เกวลิล สุกแดง
24 42659 ด.ญ. จดิาภา ไชยมงคล
25 42667 ด.ญ. ชญัญานุช นบนอบ
26 42668 ด.ญ. ชาลิสา ละอาด
27 42697 ด.ญ. ตรีรัตน์ ทองค า
28 42710 ด.ญ. ธัญดา สร้อยนาค
29 42716 ด.ญ. นภสัสร วังซ้าย
30 42740 ด.ญ. พฤกษา อปุนันท์
31 42752 ด.ญ. แพรร าไพ โอสถ
32 42756 ด.ญ. ภคันันท์ หอมหวล
33 42757 ด.ญ. ภทัริกา พันธ์เพลิงพฤกษ์
34 42758 ด.ญ. ภทัรีญา เพชรชนะ
35 42763 ด.ญ. เมธาวดี เอยีดอน้
36 42766 ด.ญ. รังษิยา ฉัว่เจริญ
37 42779 ด.ญ. วิรดา กล่ินธงชยั
38 42796 ด.ญ. สุภชัชา องัสิทธากลุ
39 42805 ด.ญ. อลิชา คหาปนะ

ชือ่ - สกุล

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั

เลขที่ เลขประจ ำตวั

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายเชษฐพล  ดนหรอหมาน

1 42367 ด.ช. กฤตภาส สัตยาชยั
2 42374 ด.ช. กฤษฎช์ญากร วารีศรี
3 42379 ด.ช. กนัตพัฒน์ มีอรุณ
4 42383 ด.ช. กานต์ณัฐ สกลุเทพ
5 42392 ด.ช. คุนากร สุขศรีใส
6 42417 ด.ช. โชคชยั หวงสุวรรณ
7 42449 ด.ช. ทีปากร หมายแร่
8 42454 ด.ช. ธนกฤต ทิพยฤกษ์
9 42465 ด.ช. ธนภทัร ศิริวัฒน์
10 42473 ด.ช. ธัชพล คุระเอยีด
11 42477 ด.ช. ธิติพันธ์ พงษ์นริศร
12 42509 ด.ช. ปภงักร พรผล
13 42510 ด.ช. ปภนิวิทย์ บุญจนัทร์
14 42553 ด.ช. ภทัรดนัย ชนะกลุ
15 42583 ด.ช. วรัญญู ค าบุตร
16 42623 ด.ช. สิรวิชญ์ สมุทบาล
17 42631 ด.ช. เสฏฐ์ธนิน สังฆ์รักษ์
18 42640 ด.ช. อษัฎาวุธ สิทธิโชค
19 42650 ด.ญ. กญัญาพัชร แกว้จนิดา
20 42669 ด.ญ. ชรีา รดาดาว หล่อนุ้ย อาล์มเกร็น

ครูทีป่รึกษาตอน ข   น.ส.จิราพร  ราชยอด

21 42672 ด.ญ. โซไรดา นันท์คณานนท์
22 42680 ด.ญ. ณภรรษร บุญเทียม
23 42683 ด.ญ. ณัจฉรียา ชหูนู
24 42698 ด.ญ. ทักษพร สัญญากจิ
25 42705 ด.ญ. ธนัตถฐ์า เครือบุตร
26 42712 ด.ญ. ธันยากร กล้างาน
27 42718 ด.ญ. นันท์นภสั พูลทอง
28 42735 ด.ญ. ปิยาพัชร เลิศอทิธิกลุ
29 42761 ด.ญ. มนัสนันท์ เลือกผล
30 42772 ด.ญ. วชริดา ศักดา
31 42773 ด.ญ. วรณัฏฐ์ จนัทรวัฒน์
32 42775 ด.ญ. วรรณชนก อมิตรสูญ
33 42782 ด.ญ. ศิรภสัสร ษัฏเสน
34 42783 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ถาวร
35 42788 ด.ญ. สิราวรรณ โคตรโมลี
36 42792 ด.ญ. สุกญัญา อาจอ านวย
37 42793 ด.ญ. สุชานันท์ ชพีเกษมสุข
38 42800 ด.ญ. อนัญญา อรรถสุทธิสิน
39 42801 ด.ญ. อภญิญา ตันมณีประเสริฐ
40 42808 ด.ญ. อาทิตยา สว่างอารมณ์

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/7    ปีกำรศึกษำ 2563

เลขประจ ำตวั ชือ่ - สกุลเลขที่

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/7    ปีกำรศึกษำ 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก น.ส.พานีซา  ดารานิง

ครูทีป่รึกษาตอน ข   น.ส.รัชนิดา  เสล่ราษฎร์

1 42384 ด.ช. กติติธัช ศรีชะรัง
2 42390 ด.ช. คณิศร จงคิด
3 42394 ด.ช. จกัรกฤต เจริญเมือง
4 42410 ด.ช. ชยตุ เจริญลาภ
5 42423 ด.ช. ณฐศร บุญเกดิ
6 42443 ด.ช. ถริะยทุธ์ อนงค์
7 42474 ด.ช. ธัชพล อกัษรพาลี
8 42490 ด.ช. นราวิชญ์ ยนืนาน
9 42503 ด.ช. บริพัตร ผ่องพันธ์
10 42524 ด.ช. พงศ์ศรัณย์ อมรสิงห์
11 42527 ด.ช. พนิต กรสวัสด์ิ
12 42529 ด.ช. พรหมมินทร์ สุแสงรัตน์
13 42538 ด.ช. พิพัทธนชาติ ค ามูลมาตย์
14 42541 ด.ช. พิสิษฐ์ ไกรทัศน์
15 42594 ด.ช. ศักดิธัช อดุมทรัพย์
16 42610 ด.ช. ศุภมงคล ตันติรังสิมาพันธ์
17 42612 ด.ช. ศุภวุฒิ ขอกติติไพบูลย์
18 42636 ด.ช. อภชิา รัชตทวีโภคิน
19 42647 ด.ญ. กญัญภคั อนันต์วิวรรธน์
20 42654 ด.ญ. กรีณา ชว่ยบ ารุง

ครูทีป่รึกษาตอน ข   น.ส.รัชนิดา  เสล่ราษฎร์

21 42657 ด.ญ. เกดิฟ้า ชดิเชีย่ว
22 42673 ด.ญ. ญาณิศา เเซ่ตัน
23 42675 ด.ญ. ญาณิศา เศษบุบผา
24 42684 ด.ญ. ณัชชา รุ่งเรือง
25 42694 ด.ญ. ณิชกานต์ ลีลากจิรุ่งเรือง
26 42702 ด.ญ. ธนพร กลุพันธ์
27 42709 ด.ญ. ธัญญารินทร์ พันธ์ไพบูลย์
28 42711 ด.ญ. ธัญพิชชา สิทธิเดชากลุ
29 42717 ด.ญ. นลัททิพย์ ขนุสวัสด์ิ
30 42721 ด.ญ. นาตาชา จติประไพย
31 42723 ด.ญ. นิสรีน หมานเม๊าะ
32 42727 ด.ญ. ปนัดดา ศรีทับรอด
33 42730 ด.ญ. ปริชญา แซ่ขู้
34 42747 ด.ญ. พิชามญชุ์ สุนธารักษ์
35 42750 ด.ญ. พิริสา ผายการณ์
36 42770 ด.ญ. รุ่งทิวา ชว่ยพระยา
37 42780 ด.ญ. ศศินิภา ใจเสง่ียม
38 42786 ด.ญ. โศภติา ชมุพล
39 42806 ด.ญ. อญัชสา อคัรพัฒนวงศ์
40 42807 ด.ญ. อนัญา หนูเชต

เลขที่ เลขประจ ำตวั

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/8    ปีกำรศึกษำ 2563

ชือ่ - สกุล

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  3/8    ปีกำรศึกษำ 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นางฑิตฐินันท์  ชูทอง

1 42363 ด.ช. กรวีณ์ หอตระกลู
2 42375 ด.ช. กฤษฎา ถริตันติกลุ
3 42378 ด.ช. กอ้งภพ เนติเกยีรติวงศ์
4 42381 ด.ช. กนัตินันท์ เนาวบุตร
5 42386 ด.ช. กติติศักด์ิ เจริญ
6 42407 ด.ช. ชนาธิป ฤาแรง
7 42414 ด.ช. ชาญนรินทร์ รุ้งพราย
8 42429 ด.ช. ณัฐชนนท์ สง่าพล
9 42439 ด.ช. ตนุภทัร ชภูกัด์ิ
10 42445 ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองศรี
11 42453 ด.ช. ธนกฤต ถาวรไพบูลยบ์ุตร
12 42457 ด.ช. ธนดล วิศรุตศิลป์
13 42463 ด.ช. ธนภทัร แซ่ขู้
14 42469 ด.ช. ธนิสร ประทีป ณ ถลาง
15 42471 ด.ช. ธราเทพ จนัทะเสน
16 42481 ด.ช. ธีรยทุธ ศิริมาศ
17 42492 ด.ช. นรินธร บุรีรักษ์
18 42499 ด.ช. นันทิวรรธน์ สุขสวัสด์ิ
19 42504 ด.ช. บุณยกฤต เกล้ียงจติร
20 42519 ด.ช. ปิยะพัทธ์ ทิพยพ์ิมาศ

ครูทีป่รึกษาตอน ข   นางฑิตฐินันท์  ชูทอง

21 42522 ด.ช. พงศกร ยคุุณธร
22 42528 ด.ช. พรศักด์ิ ขนุแกว้
23 42533 ด.ช. พัชกร ชุม่ใจ
24 42537 ด.ช. พิชญา จนัทรวิบูลกลุ
25 42542 ด.ช. พีรณัฐ ปัจฉมิา
26 42544 ด.ช. พีรวิชญ์ เดชอายมุนตรี
27 42551 ด.ช. ภคัพล นวลวิไล
28 42561 ด.ช. ภมูิรพี คะหะปะนะ
29 42575 ด.ช. รัตนโชติ ตรีถิน่
30 42596 ด.ช. ศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์
31 42605 ด.ช. ศุภกร ยอดโรจน์
32 42607 ด.ช. ศุภชยั เพื่อนรักษ์
33 42885 ด.ช. ธนกร พลวัฒนกลุ
34 42652 ด.ญ. กานต์สินี พันธ์ศักด์ิ
35 42665 ด.ญ. ชนิตรา บุญประสิทธิ์
36 42666 ด.ญ. ชลธิชา สิงห์ทอง
37 42674 ด.ญ. ญาณิศา ดาราสว่าง
38 42693 ด.ญ. ณัณฐกานต์ ชิน้ฟัก
39 42699 ด.ญ. ทัณฑิกา สุวรรณโชติ
40 42745 ด.ญ. พิชชริญา สินเสาวภาคย์

เลขที่ เลขประจ ำตวั

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/9    ปีกำรศึกษำ 2563

ชือ่ - สกุล

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/9    ปีกำรศึกษำ 2563

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  ว่าที ่ร.ต.ชนะภยั ชลธาร

1 42372 ด.ช. กฤษกร สนิท
2 42400 ด.ช. จฮีาน สิทธิศักด์ิ
3 42411 ด.ช. ชลนาธาร หอตระกลู
4 42424 ด.ช. ณรงค์เดช เดชรักษา
5 42433 ด.ช. ณัฐภมูินทร์ ตรีเภรี
6 42444 ด.ช. ทศภมูิ ผุดมี
7 42447 ด.ช. ทิภทัรฐา สุวรรณรัฐภมูิ
8 42450 ด.ช. แทนคุณ ชว่ยสงเคราะห์
9 42455 ด.ช. ธนกฤต เสนาน้อย
10 42468 ด.ช. ธนากร นุ่นหนู
11 42470 ด.ช. ธรรมสิทธิ์ คุตติยานันท์
12 42498 ด.ช. นันทิพัฒน์ โชติวิเชยีรสิน
13 42508 ด.ช. ปณิธิ ขนาดผล
14 42521 ด.ช. เปรม ผลรัตนไพบูลย์
15 42526 ด.ช. พชรพล อึง๋สกลุ
16 42540 ด.ช. พิสิฐพงศ์ พูนแกว้
17 42547 ด.ช. ไพสิฐ ปละอดุ
18 42549 ด.ช. ภควัทร ผดุงผล
19 42563 ด.ช. ภริู ฮ่มซ้าย
20 42566 ด.ช. ภริูทัต แกว้ลายพรหม

ครูทีป่รึกษาตอน ข นางสุนันทา  ปังกานิบาน

21 42568 ด.ช. ยศกร จติกาฬ
22 42574 ด.ช. รัตตพล ทองยน่
23 42585 ด.ช. วิชยตุม์ บุ้งทอง
24 42587 ด.ช. วีรพงษ์ วัฒนจรรสกลุ
25 42588 ด.ช. วีรภทัร โพธิศ์รี
26 42589 ด.ช. วุฒิชยั จนัทร์เดชะ
27 42592 ด.ช. ศรัณย์ สุวรรณภกัดี
28 42601 ด.ช. ศุทธนันท์ จตัวานิตย์
29 42618 ด.ช. สัชฌยา กล่ินเขยีว
30 42628 ด.ช. สุทธิพงษ์ พิสแกว้
31 42638 ด.ช. อภรัิกษ์ รักหาบ
32 42686 ด.ญ. ณัฐชยา นิติธรรมานุสรณ์
33 42696 ด.ญ. ณิชนันทน์ รุ่งสันเทียะ
34 42729 ด.ญ. ปรมาภรณ์ ธรรมสะโร
35 42733 ด.ญ. ปัทมพร บุญฮอง
36 42734 ด.ญ. ปิยฉตัร พานิชกลุ
37 42774 ด.ญ. วรนิษฐา มัจฉาเวช
38 42795 ด.ญ. สุพิชฌาย์ สุขขาว
39 42927 ด.ญ. ณัชชารีย์ ปุ๋ยเจริญ

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/10    ปีกำรศึกษำ 2563
รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั

เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ - สกุล

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/10    ปีกำรศึกษำ 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  นายรณภทัร์  อภธินโกฏนินทน์

1 42370 ด.ช. กฤติน แสงไกร
2 42382 ด.ช. กานต์ ตันสกลุ
3 42389 ด.ช. คณพัฒน์ สัทธาอธิคม
4 42395 ด.ช. จกัษ์มณฑน์ ม่วงยิม้
5 42425 ด.ช. ณัชพล ครชาตรี
6 42432 ด.ช. ณัฐพัชร์ พงศ์ภคับูรณกจิ
7 42435 ด.ช. ณัฐวุฒิ ออ๋งสกลุ
8 42442 ด.ช. เตชภณ วรเนติวงศ์
9 42448 ด.ช. ทีฆายุ สิงด า
10 42458 ด.ช. ธนพล ถาวรมาศ
11 42460 ด.ช. ธนพัฒน์ แสนดี
12 42475 ด.ช. ธาดา ล่ิมสกลุ
13 42486 ด.ช. นพัตธร สมานมิตร
14 42513 ด.ช. ปรินทร คงพันธ์ธนรักษ์
15 42525 ด.ช. พชร โชคเกือ้
16 42531 ด.ช. พลพฤทธิ์ กอ่ผล
17 42534 ด.ช. พัฒนรวี โชติกะ
18 42539 ด.ช. พิศุทธิ์ หิรัญจรัสพิวัฒน์
19 42548 ด.ช. ภควัต นวลอนงค์
20 42559 ด.ช. ภเูบศ พงษ์ไทย

ครูทีป่รึกษาตอน ข นางโสภาพนัธุ ์ ลีลากิจรุ่งเรือง

นายสวรรยา อนันต์

21 42562 ด.ช. ภริู จนัทโรภาสกร
22 42564 ด.ช. ภริูช พนมวัลย์
23 42576 ด.ช. วงศธร เถาว์พงศ์
24 42577 ด.ช. วชริวิทย์ บุญทองจนัทร์
25 42578 ด.ช. วชริวิทย์ เพชรอยา่งดี
26 42586 ด.ช. วิรัชสัณห์ อนิกล่ินพันธ์
27 42604 ด.ช. ศุภกร จริจารุกติต์
28 42606 ด.ช. ศุภชยั แซ่ฮ่ัว
29 42619 ด.ช. สิรภพ จวนกี่
30 42626 ด.ช. สุกฤษฏิ์ วิริยานุกลูวงศ์
31 42633 ด.ช. อธิบดี จนัทวงษ์
32 42634 ด.ช. อนวัช พุทธา
33 42635 ด.ช. อนาวิล ไตรศรี
34 42681 ด.ญ. ณภาสุกญัต์ แซ่ล้ิม
35 42706 ด.ญ. ธนานภสั ณ พัทลุง
36 42751 ด.ญ. พิลาศลักษณ์ ชยัวิรัชติกลุ
37 42753 ด.ญ. ฟาเดีย สาลิกา
38 42760 ด.ญ. มนัสนันท์ เเยม้ยิง่
39 42765 ด.ญ. รมิตา เครือเตียว
40 42794 ด.ญ. สุธิดา คงทองจนี

เลขประจ ำตวั ชือ่ - สกุลเลขที่

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/11    ปีกำรศึกษำ 2563

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/11    ปีกำรศึกษำ 2563

23/6/2020



ครูทีป่รึกษาตอน ก  น.ส.ชลดา  อร่ามจันทร์เพญ็

1 42371 ด.ช. กฤป อภชินวัฒนา
2 42385 ด.ช. กติติพัทธ์ กจิปกรณ์สันติ
3 42387 ด.ช. ไกรวิทย์ บุญเงิน
4 42396 ด.ช. จริทีปต์ ลักขณา
5 42406 ด.ช. ชนาธิป รักชพี
6 42427 ด.ช. ณัชพล วังชว่ย
7 42431 ด.ช. ณัฐพล หนูออ่น
8 42436 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ พรมปาน
9 42452 ด.ช. ธนกฤต ตรึกตรองกจิ
10 42467 ด.ช. ธนวันต์ ก่ าเสน
11 42478 ด.ช. ธีรธรรม มีเสน
12 42482 ด.ช. ธีรวัฒน์ พละวงศ์
13 42483 ด.ช. ธีรวิทย์ คงสมบุญ
14 42485 ด.ช. ธีระศักด์ิ บุญเอือ้
15 42491 ด.ช. นราวิชญ์ ศรีขาว
16 42501 ด.ช. นิธิศ คงทน
17 42511 ด.ช. ปรมัตถ์ ชลสุวัฒน์
18 42514 ด.ช. ปองภพ ชยัศรี
19 42520 ด.ช. ปุญญพัฒณ์ แพ่งเมือง
20 42545 ด.ช. พุฒิพงศ์ เรืองออ่น

ครูทีป่รึกษาตอน ข น.ส.ซูนีตา  สูหลง

21 42554 ด.ช. ภทัรพี ราชพล
22 42567 ด.ช. มณฑวรรษ กอ้นทอง
23 42573 ด.ช. รัฐภมูิ แซ่จึง่
24 42579 ด.ช. วนัสบดี สุริยะโยธิน
25 42593 ด.ช. ศักดิทัช คีรินทร์
26 42598 ด.ช. ศิวกร ชนะกลุ
27 42599 ด.ช. ศิวัช ศิริเจริญไชย
28 42615 ด.ช. สถาปัตย์ แกน่เพชร์
29 42622 ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีพล
30 42632 ด.ช. หัฏฐกร อ านาจครุฑ
31 42641 ด.ช. อทิธิกาจน์ ภูเ่จริญ
32 42896 ด.ช. ศิวกร เกษางาม
33 42643 ด.ญ. กนกวรรณ เเสงสุวรรณ
34 42651 ด.ญ. กลัยรัตน์ วิชติ
35 42687 ด.ญ. ณัฐณริณ ดาวเรือง
36 42741 ด.ญ. พวงชมพู หงษ์บินโบก
37 42742 ด.ญ. จนัมณีพันธ์ พรหมภบิาล
38 42748 ด.ญ. พิมพ์ชนก เชาว์ภกัดี
39 42768 ด.ญ. รินรดา คนรู้

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั

เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ - สกุล

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/12    ปีกำรศึกษำ 2562

รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลยั
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