


ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08476 นาย ณภาสุ ถนัดทาง แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08477 นาย ณัฐพงศ แซเฮา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1

3 08487 นาย อดิสร หนูแดง

4 08652 นาย ทชานน ศรีสุข

5 08656 นาย พัชรกร สกุลไทย

6 08658 นาย ภูริ แสงทอง

7 08661 นาย วิพุฒิ หนูรักษ

8 08662 นาย ศุภวิชต สดสรี

9 09342 นาย ตัฌวัฒน ชูนินทร

10 08415 นางสาว ฐานิกา แพทยขิม

11 08431 นางสาว ศศินิภา สองรอบ

12 08597 นางสาว ธนิตา พัฒนกุล

13 08627 นางสาว กัลยารัตน อินทรปราการ

14 08630 นางสาว จรินทรทิพย จิตนุรักษ

15 08633 นางสาว จุรีรัตน เพชรนวล

16 08642 นางสาว พิชญาภา สุวรรณ แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 08645 นางสาว ศิริกาญจน คุมบาน สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

18 08663 นางสาว การฑิภา ขวัญมนิจ

19 08665 นางสาว จิรนันท เหมาะมาศ

20 08667 นางสาว ณัฐนันท ตึกขาว

21 08669 นางสาว นันทนภัส แกวศักดิ์

22 08670 นางสาว นิสา สีขาว

23 08671 นางสาว ปุณณภา ไมตรี

24 08676 นางสาว รวิทรนิภา รอบการ

25 08707 นางสาว นันธิกานต นิรภัย

26 08708 นางสาว เบญญาภา ศรีคํา

27 08712 นางสาว พิชนา ใสสะอาด

28 08718 นางสาว ศศิพิมพ หงสทอง

29 08719 นางสาว สิริวรรณ ขวดแกว

30 10399 นางสาว สุภัสสรา วงศจันทร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/1    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE - Gifted Program)

ครูที่ปรึกษา นายขวัญชัย ถิรตันติกุล



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 08362 นาย กนกพิชญ ทิพยรงค แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08369 นาย ธนวัต นิลเลิศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2

3 08377 นาย วรเมธ ประทีป ณ ถลาง

4 08424 นาย ศราวุฒิ สาแหม

5 08450 นาย อนุรักษ เสกสรรณ

6 10400 นาย ฉัตรภูมิ เทพบุตร

7 10401 นาย ชยุติ สิงหสามารถ

8 10402 นาย ธีรพัทร กล่ินเสียงดี

9 10403 นาย ราชภูมิ งาเเกว

10 10404 นาย สิรสิษฐ ใจวีระวัฒนา

11 08387 นางสาว ดวงสมร เมฆสีเงิน

12 08412 นางสาว จันทกานต รมเย็น

13 08416 นางสาว ฐาวิณี ชูพันธ

14 08458 นางสาว ปยธิดา ชนะครุฑ

15 08466 นางสาว สุภาพร อินทรเดช

16 08467 นางสาว อังคณาวรรณ แกวนิยม แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 08469 นางสาว เอเซีย อดูลีน ซารดา สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

18 08493 นางสาว ณัฐชา ดงทอง

19 08494 นางสาว ณัฐฐา ดงทอง

20 08595 นางสาว ณัฐณิชา เอียดตรง

21 08632 นางสาว จิดาภา รัตนานุพงษ

22 08668 นางสาว ณิชานาฎ สมบูรณ

23 08672 นางสาว พิชชา ยาดี

24 08683 นางสาว อริสรา สมทัศน

25 08700 นางสาว กรรณิกา ตันติวีรกุล

26 08706 นางสาว ธันยมัย เอ็มยุเด็น

27 08713 นางสาว พูพักตรา วิทักษาบุตร

28 10405 นางสาว คุณัญญา ทิพยสิงห

29 10406 นางสาว ณัฐสุรางค จุลศรี

30 10407 นางสาว พรหมพร หลงละเลิง

31 10408 นางสาว ภัทรภร โฆษิตธนโชติ

32 10409 นางสาว วริษฐา ขวัญยืน

33 10410 นางสาว ศินีนาถ เพ็ชรมุณี

34 10411 นางสาว ศุภรดา มะลิวรรณ

35 10412 นางสาว หทัยรัตน ทองลวน

36 10413 นางสาว อภิรพรรณ บัวขาว

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/2    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร (SMP) 

ครูที่ปรึกษา  1. นางยุวดี  ชูภาพ  2. นางสาวสุภิสรา  อุยสุย



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08612 นาย กฤติพงษ กรแกว แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08613 นาย จิรายุส ตันชูพานิชย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3

3 08616 นาย ณัฐภัทร ปะณะรักษ

4 08626 นาย อุดมโชค เกตุทอง

5 08684 นาย กรกฎ หาญมนตรี

6 08693 นาย ภาณุวิชญ คิดโปรง

7 08694 นาย ภูตะวัน พรมมณี

8 10414 นาย วศิณ นาคนิล

9 10415 นาย สุทธิชัย จินดาเพ็ชร

10 08461 นางสาว พัชราภา เทียนนาวา

11 08501 นางสาว พัชยา อินนอย

12 08532 นางสาว ณัฐรัมภา ปางจุติ

13 08591 นางสาว ขนิษฐา กอเจริญกิจ

14 08592 นางสาว จัยดาอ เส็มสัน

15 08604 นางสาว พรรษชล ไสวศรี

16 08610 นางสาว สุทธิกานต คงรอด แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 08638 นางสาว ปภาวรินท ขันบุตร สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

18 08641 นางสาว พสุกานต สันติเวชรัศมี

19 08644 นางสาว รัตนศิริ คานาล

20 08673 นางสาว พิมพนารา แสงทอง

21 08678 นางสาว วริศรา แซเฮง

22 08680 นางสาว สิระสา สุขสานติ์

23 08703 นางสาว ชุติกาญจน เผือกนุน

24 08704 นางสาว ณัฎฐา หนูบุญมี

25 08705 นางสาว ธนัชพร มณฑิราช

26 08709 นางสาว ปญจศิริ จะรา

27 08710 นางสาว พัชราภา แสงคงสุวรรณ

28 08716 นางสาว รวิวรรณ กําเนิดสิงห

29 08717 นางสาว วราภรณ จันดาดาล

30 09344 นางสาว ธนารีย หงษคู

31 10416 นางสาว กัญญานัฐ ลี้เจริญ

32 10417 นางสาว ณัฏฐธิดา ยามผาสุข

33 10418 นางสาว ปานระวี  หนูพันธขาว

34 10419 นางสาว พรรณวรี สุวรรณฤทธิ์

35 10420 นางสาว ศศิกานต เตจะนะตา

36 10421 นางสาว ศุภาวรรณ กองทรัพยเจริญ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/3    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร (SMP) 

ครูที่ปรึกษา  นายธวัชชัย  ทิพยรงค



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08370 นาย ธัญวุฒิ เพชรรัตน แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08375 นาย ภาคภูมิ รัตนูปการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4

3 08378 นาย วีรฉัตร แกวออน

4 08399 นาย กฤษนัย ชูกลิ่น

5 08435 นาย ชิณภัทร เสงี่ยม

6 08506 นาย กฤษดา ราชานาค

7 08516 นาย ปรมัตถ โชติทอง

8 08545 นาย เชาวฤทธิ์ ชวยพนัง

9 08562 นาย วรณัฏฐ เนาวโคอักษร

10 08563 นาย วิธวินท อ่ําตระกูล

11 08578 นาย เจษฎา อินทรทอง

12 08651 นาย เจษฎาภรณ ขาวเต็มดี

13 08655 นาย นภัส สุขเล่ียน

14 08659 นาย วรภัทร มนูญ

15 08686 นาย ทนงเดช อินทรสงคราม

16 08697 นาย ศุภณัฐ แสงคง แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 10422 นาย เจตนิพิฐ พลีตา สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

18 10423 นาย ณัฐวุฒิ ศรีระวิ

19 10424 นาย เบญจพล ผลพุฒ

20 10425 นาย ปรมินทร ธรรมสะโร

22 08428 นางสาว รัชดาภรณ ดาสันทัด

23 08497 นางสาว นรมน กลิ่นไกล

24 08571 นางสาว ปุณณภา เต็มเปยม

25 08636 นางสาว ทยิดา เหลืองสินศิริ

26 08637 นางสาว นฤมล จุหลัน

27 08679 นางสาว วัลยลดา ภูมิรักษ

28 08681 นางสาว สุธารินี ยุธหาร

21 10426 นางสาว กัญชรส ชัยโย

29 10427 นางสาว ชาลินี มีจันทร

30 10428 นางสาว นิชติญา ขาวดํา

31 10429 นางสาว ปวีญญา เขาทอง

32 10430 นางสาว ปทมพร สําเภาทอง

33 10431 นางสาว แพรวา โพธิ์สุข

34 10432 นางสาว วชิราภรณ ฐานทรัพยทวี

35 10433 นางสาว เสาวรัตน ศรีเทพ

36 10434 นางสาว เสาวลักษณ ทองแท

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/4    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

กลุมการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

ครูที่ปรึกษา  นายพิทักษพล  อินมณเฑียร



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08546 นาย ณัฐพงษ ธรรมชาติ แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08552 นาย นิธิศ วองไว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5

3 08559 นาย ภูเมศ จิตรมั่น

4 08586 นาย ศดิศ ทิพทา

5 08619 นาย นนทภัทร สายสินธุ

6 08621 นาย ปฐมพร แซอิ๋ว

7 08623 นาย สรธร บานนพ

8 08624 นาย สุทธิภัทร กองพิศุทธิ์กุล

9 10435 นาย กิตติศักดิ์ มีมา

10 10436 นาย เจษฎา นิ่งราวี

11 10437 นาย ชาริฟ อุปถัม

12 10438 นาย ธนภัทร พิสูจนผล

13 10439 นาย ธนาดล สิริวัฒนานุกูล

14 10440 นาย ภูตะวัน ใจแสน

15 10441 นาย รณกฤต หาดกระโทก

16 10442 นาย วงศวริศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 10443 นาย วีระยุทธ รักทองจัน สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

18 10444 นาย สถาปณา นารีหวานดี

19 08385 นางสาว ชาลีญา แกวแดง

20 08393 นางสาว รัชณี ยังจันทร

21 08456 นางสาว ซารา เนื่องเสวก

22 08464 นางสาว สุจิตรา  สองเมือง

23 08631 นางสาว จันทนี จะลื้อ

24 08643 นางสาว ภัทรียา ทองใส

25 08677 นางสาว วราลี วางกลอน

26 08682 นางสาว พลอยพรรณ เจริญผล

27 10445 นางสาว กนกพร ทันธิมา

28 10446 นางสาว ชุติกาญจน ขวัญทอง

29 10447 นางสาว ณัชชาภัทร ทนะพันธ

30 10448 นางสาว ณัฐนรี แสนสงา

31 10449 นางสาว พรทิพย ทองฤทธิ์

32 10450 นางสาว พรรวษา  เทิดธรรมกุล

33 10451 นางสาว พัฒนพร แสงนวล

34 10452 นางสาว พัทธวรรณ โลหคํา

35 10453 นางสาว รัตนาภรณ จินดาพล

36 10454 นางสาว วสุรัตน ณ ศรีสุข

37 10455 นางสาว สิรินทรา  ศรีอราม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/5    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

กลุมการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

ครูที่ปรึกษา  นางสาวชลธิชา  แซโคว



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08370 นาย ธัญวุฒิ เพชรรัตน แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08398 นาย กชพณ เพิ่มมงคลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6

3 08401 นาย ชิษณุพงศ ผั้วสกุล

4 08407 นาย พีรภัทธ์ิ บัวทอง

5 08475 นาย ชาญณรงค ทรัพยสง

6 08480 นาย ภูดิศ เสียงซวน

7 08488 นาย อรรถพร มีจิตต

8 08511 นาย ชินภัฒ สารมาศ

9 08512 นาย ณัชพล สุขศรีใส

10 08527 นาย สิทธิพงศ แพรพระนาม

11 08549 นาย ธนวัฒน เมืองสง

12 08550 นาย ธราธิป จุฑาธิปมนตรี

13 08576 นาย กฤติน พุทธรรมรงค

14 08582 นาย ธนวัฒน อินทราช

15 08618 นาย นที สีมัสมิง

16 08649 นาย จตุรพร ไชยมาต แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 08650 นาย เจนวิทย ละไม สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

18 08657 นาย ภาณุพงศ พลายมวง

19 08660 นาย วานิต จรุงพันธ

20 08691 นาย พงศธร กุลลิมา

21 08729 นาย เมธัส เขี้ยวแกว

22 10456 นาย เกื้อกานต สิงหสุวงศ

23 10457 นาย ธนบดี มีเพียร

24 10458 นาย นิติภูมิ ทองออน

25 10459 นาย เพิ่มพล มีเพียร

26 10460 นาย ภูริภัทร มาเอียด

27 08413 นางสาว ชนิกานต ภิญโญ

28 08495 นางสาว ณัฐณิช วองสิริโชค

29 08596 นางสาว ทิพยรดา พุกลิ้ม

30 08599 นางสาว เบญญาภา จันทรธํารง

31 08702 นางสาว ชนิตา วัชรกุลบวร

32 10461 นางสาว จันจิรา แซหนา

33 10462 นางสาว ฐิติรัตน มิตตะปด

34 10463 นางสาว แพรพลอย สีรักษ

35 10464 นางสาว วิภาดา สุดรักษ

36 10465 นางสาว วิรัชดา โตยะบุตร

37 10466 นางสาว สมิตานัน พิชัยยุทธ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/6    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

ประเภทหองเรียนปกติ กลุมการเรียนเนนคณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษา  นางอารมย  สินสุวรรณ



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08367 นาย ณัฏฐกิตติ์ อินทรสวาท แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08400 นาย ชนันธร สังขแกว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7

3 08409 นาย ภูชิต กาจกลา

4 08472 นาย กิตติชัย  ทองกอบ

5 08523 นาย วรศักดิ์ ตวงสิน

6 08622 นาย ปยราชย ราชมนตรี

7 10467 นาย กฤชพัฒน กิตติพิรุฬห

8 10468 นาย ไกรวิชญ สอนทอง

9 10469 นาย เจษฎา ดวงมาก

10 10470 นาย ธรรมสมพร สุนทรปุระ

11 10471 นาย ปุรเชษฐ อัตตะ

12 10472 นาย โรจนสุรัตน อยูสวัสดิ์

13 08392 นางสาว เปมิกา พิพัฒนสมบัติ

14 08420 นางสาว ธัญลักษณ  สาธุภาค

15 08490 นางสาว ชินานาง เพ็ชรรักษ

16 08539 นางสาว รัญชนา พรหมเพ็ชร แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 08540 นางสาว สรัลรัตน เจริญทรัพย สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

18 08564 นางสาว กมลลักษณ พรมสุพัฒน

19 08574 นางสาว วรรณษา ศรเพลิง

20 08605 นางสาว รวงขาว มาลาทอง

21 08745 นางสาว วีรานันท อาญา

22 08747 นางสาว สุรภา ขาวคง

23 10473 นางสาว สุภามาศ บุญญาสิทธิ์

24 10474 นางสาว ศดานันท ภูมิณรงค 

25 10475 นางสาว วิชญาดา อุนวงค

26 10476 นางสาว มุทิตา วิปุระ

27 10477 นางสาว มัลลิกา ชํานาญดี

28 10478 นางสาว ภิญญดา เที่ยงแท

29 10479 นางสาว ภคพร ไชยสาลี

30 10480 นางสาว พิชญนรี เถื่อนจันทร

31 10481 นางสาว ปาลิดา จิตรพาณิชย

32 10482 นางสาว เบญญาภา คํานึงการ

33 10483 นางสาว นาถตยา สุเมรุ

34 10484 นางสาว ชนิสรา กอนเเกว

35 10485 นางสาว ชฎาณิศ สิทธิโชค

36 10486 นางสาว ชญาชน ชูรอด

37 10487 นางสาว เจิดจันทร บุญสุข

38 10488 นางสาว จิดาภา พลาวุฒิวดี

39 10489 นางสาว กัญญาณัฐ สมใจนึก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/7    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563
ประเภทหองเรียนปกติ กลุมการเรียนเนนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 

ครูที่ปรึกษา  นางอรพิน  อยูคง



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08363 นาย กฤตพล สถาธรรม แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08364 นาย คุณากร ตันติวัชรพันธุ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8

3 08365 นาย เจตนิพัทธ สุวรรณรักษา

4 08371 นาย พชรดนัย แซจั่น

5 08405 นาย ธนทัต ไตรเรกพันธุ

6 08479 นาย ภคิน สุวรรณรัฐภูมิ

7 08548 นาย ทศวรรษ นวลสุทธิ์

8 08577 นาย กฤษฎา บุญญกาญจน

9 10490 นาย กฤตัชญ สมยินดี

10 10491 นาย ชาญณรงค ลอเจริญ

11 10492 นาย ณัฐชพน ทองเล่ียมนาค

12 10493 นาย นายศุภพงศ นุมนุน

13 10494 นาย สวราชย หลักบาน

14 08382 นางสาว กวิสรา ชุมมัสยา

15 08386 นางสาว ฐิติรัตน เกาเพ็ชร

16 08395 นางสาว สุมินตรา อินนุพัฒน แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 08430 นางสาว วรางคณา จิตรโสภา สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

18 08432 นางสาว สุชาดา นวลศรี

19 08500 นางสาว พริริษา ทอดทิ้ง

20 08531 นางสาว ชนันสิริ ศิลปชัย

21 08566 นางสาว กุลจิรา จตุราริยสัจจัง

22 08570 นางสาว ณิชนันท จันทา

23 08607 นางสาว สกาวรัตน จิตรวองไว

24 08629 นางสาว เขมจิรา แดงใส

25 08664 นางสาว จารวี เทียนเตง

26 08674 นางสาว ภูษณิศา อินทรภักดี

27 08714 นางสาว แพรวา ชูเกล้ียง

28 09345 นางสาว อาทิตยา ดําเกาะ

29 10495 นางสาว กิ่งสิริ แกวเก้ือ

30 10496 นางสาว จิรัชยา เสมอพิทักษ

31 10497 นางสาว จิราพัชร โฆษิตธนโชติ

32 10498 นางสาว จุฑาธาร สุวรรณโล

33 10499 นางสาว ปฑิตตา  แกวจํารัส

34 10500 นางสาว ปนปนัทธ สุขพัฒนศรีกุล

35 10501 นางสาว พรชนิตณ ยังผอง

36 10502 นางสาว พรรัตน ดวงแกว

37 10503 นางสาว วรรณจันทร ไพรหงษ

38 10504 นางสาว อรกรรณ พันธุอภิสิทธิ์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/8    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

ประเภทหองเรียนปกติ กลุมการเรียนเนนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
ครูที่ปรึกษา   นายดํารงศักดิ์  อมรสุรศิริ



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08406 นาย นนทพัทธ กิจการนา แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08447 นาย วรวิช ชัยภักดิ์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9

3 08448 นาย ศุภสัณห แซจิ้ว

4 08580 นาย ณัฐวิทย ดีกุล

5 08590 นาย เอกชัย โสพัส

6 10505 นาย คิมหันตจาลาไม ลาเนเม็ต

7 10506 นาย จักรินทร กําไลทอง

8 10507 นาย ชยากร มั่นชูพงศ

9 10508 นาย ธีรภัท คํานวน

10 10509 นาย สิทธิโชค เมรเยร

11 10510 นาย อัมรินทร  ธรรมเลิศสกุล

12 08389 นางสาว ปภัสรา อินนุ

13 08536 นางสาว ฟาธิดา บุญโชติ

14 08567 นางสาว ชลดา งูตูล

15 08593 นางสาว ชนิสรา นอยแสง

16 08601 นางสาว พนิดา ใสสม แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

17 08602 นางสาว พรธิดา ลาภา สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

18 08715 นางสาว มนสิชา สิงหเเกว

19 10511 นางสาว เขมมิกา เสือถม

20 10512 นางสาว ณัฐกฤตา เหงาพันธ

21 10513 นางสาว ณัฐวรา จันทสุริวงค

22 10514 นางสาว ณิชา  ลอยเมฆ

23 10515 นางสาว นัทธมน เศรษฐคํา

24 10516 นางสาว ปานรวิภา นาคมนต

25 10517 นางสาว เปรมสินี ประเสริฐ

26 10518 นางสาว มณฑกานต ณ นคร

27 10519 นางสาว วาทินี เจริญสุข

28 10520 นางสาว วีอาม มะหะหมัด

29 10521 นางสาว ศิรฎา ฉายประสาท

30 10522 นางสาว อรุโณทัย ตันสิงห

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/9    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563
ประเภทหองเรียนปกติ กลุมการเรียนเนนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส 

ครูที่ปรึกษา  นางสาวพิมพพิศา  ประดิษฐานุสรณ



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08368 นาย เดชดนัย ลีภูเขียว แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08376 นาย ภูวดล ทัดสนานุศร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10

3 08380 นาย อัครวินท คงเสน

4 08408 นาย ภวิชช สะการะพันธทิพย

5 08449 นาย สุพศิน ขวัญแควน

6 08483 นาย ศฐา หลอทองลอม

7 08560 นาย ยุทธนา บุญทอง

8 08589 นาย อัมรินทร แสงประดับ

9 08653 นาย ธนธรณ ออนเคร็ง

10 10523 นาย ทักษะดนัย เคแสง

11 10524 นาย ศรัญู วงศศิลา

12 10525 นายสหชาติ ใสเพี้ย แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

13 08394 นางสาว สุพรรณิการ อินทองมาก สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

14 08414 นางสาว ชิดชนก รุจิเทศ

15 08427 นางสาว มุกมณี นามเสาร

16 08465 นางสาว สุทธิดา ภาษี

17 08504 นางสาว อภิชญา เพ็ชรสวัสดิ์

18 10526 นางสาว กนกวรรณ ขันติกุล

19 10527 นางสาว กมลวรรณ อุนนวล

20 10528 นางสาว กาญจนา  เสียงสี

21 10529 นางสาว ปริสา   วรินทรเวช

22 10530 นางสาว มานิศา เรืองฤทธิ์

23 10531 นางสาวชมภัค นิลเลิศ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/10    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

ประเภทหองเรียนปกติ กลุมการเรียนเนนภาษาอังกฤษ - ภาษาญ่ีปุน

ครูที่ปรึกษา  นายสุรเชษฐ  อาจหม่ัน



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08410 นาย สรวงศ เทียนทอง แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08555 นาย ปยพัทธ โสภา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11

3 08614 นาย ชวนากร บัวคง

4 08732 นาย วรพงษ อุดมกิจวิบูลย

5 10532 นาย ชัยณะโรจน ประกอบวณิชกุล

6 10533 นาย ธนภัทร พงศบวร

7 10534 นาย พลษวรรธน มัชฌิมวงศ

8 08383 นางสาว ขวัญจิรา ผลฟูตระกูล

9 08421 นางสาว ธันยชนก จักรา

10 08422 นางสาว นฤมล ไพพิพัฒน

11 08423 นางสาว น้ําฝน จันทรเพ็ญ

12 08425 นางสาว ปุณยาพร ไชยทอง

13 08426 นางสาว เฟองฟา สวัสดี แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

14 08569 นางสาว ณัฐสุภา หนูสม สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

15 08572 นางสาว พรรณวลี พรมขันธุ

16 08628 นางสาว กนิษฐาพิชญ คงจันทร

17 08635 นางสาว ชนิดาภา ยิ้มศิริวัฒนะ

18 08639 นางสาว ปรยา แซกิม

19 08646 นางสาว อรจนา ตันฑเวช

20 08711 นางสาว พิชญสินี ชูสมบัติ

21 08741 นางสาว ชาลิสา ชัยทวีทรัพย

22 10535 นางสาว จิราภรณ อริยะ

23 10536 นางสาว ณัฐมา อุตสาห

24 10537 นางสาว ณัทศศิร ไชยคํา

25 10538 นางสาว นันทิชา สุกันทอน

26 10539 นางสาว ปริณนภัสร บุญรอง

27 10540 นางสาว ศุภิสรา กองทรัพยเจริญ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/11    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีน (MECP) 

ครูที่ปรึกษา  นางพิมชญา  วงศษาพาน



ที่ เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 08441 นาย ปณณธร ลิ้มรักษ แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

2 08615 นาย รัฐดล พึ่งทวีสุข สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12

3 08720 นาย คุณานนท แซออง

4 08721 นาย ณาธาน เพชระ

5 08726 นาย ธนวินท วันหนุน

6 08730 นาย ราม เกียรติเรืองวิทย

7 08735 นาย สุรชัย จันทัด

8 08736 นาย สุรวิศิษฎ ฤกษถลาง

9 08737 นาย อุชุกร เวชพันธ

10 08738 นาย แฮรริสัน ซอล

11 10541 นาย กันตชนุตม ลิ่มศิลา

12 10542 นาย กิตติธาดา ฉัตรดํารงคกุล

13 10543 นาย ภัทรพล บุดดีคํา แบบเเสกน Qr code เขากลุมไลน

14 10544 นาย วรเทพ แกวภักดี สําหรับผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

15 10545 นาย วัชรพงษ ตันกูล

16 08424 นางสาว ปทิตตา ปนสุข

17 08498 นางสาว นิชาภา ไชยมงคล

18 09934 นางสาว จิรัชญา เจริญรุง

19 10546 นางสาว ธนัชญา เฮย จิน คิม

20 10547 นางสาว ปพิชญา เรือนเเพ

21 10548 นางสาว แสงตะวัน นครราช

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายชื่อนักเรียน หอง  ม. 4/12    ภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา   2563

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (MEP)

ครูที่ปรึกษา  นางอโนทัย  วรรณทอง


