
1 42959 ด.ช. กัญจน์ภณ โสภณเดช
2 42970 ด.ช. เขมรัฐ แสนพิทักษ์
3 42971 ด.ช. ก้องณพัฒน์ ด ำหนู
4 43083 ด.ช. ปัณณทัต จิตธรรมมำภิรมย์
5 43089 ด.ช. ปุญยวีร์ กิติศักด์ิ
6 43091 ด.ช. เปรมปุณย์ เอกวำนิช
7 43121 ด.ช. ภวัต ลิลำพันธิสิทธิ
8 43124 ด.ช. ภัทรพล บุญวรรโณ
9 43135 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ไทยนำม
10 43152 ด.ช. รัชชำนนท์ ธีระตระกูลชัย
11 43160 ด.ช. วงศ์วริศ ศิลปพิพัฒน์
12 43185 ด.ช. ศุภกร เลิศอิทธิกุล
13 43220 ด.ช. อัชรอฟ เอกประเมินทรัพย์
14 43240 ด.ญ. กุลปริยำ ยุธิษยำนุวัฒน์
15 43266 ด.ญ. ชัญญำพิชญ์ สุดสม
16 43272 ด.ญ. ณภัทร ประธำน
17 43280 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ จินดำ
18 43281 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ ชำญโลหะ
19 43285 ด.ญ. ณัฐชำ ภริงคำร
20 43298 ด.ญ. ติชิลำ ศุภพฤกษ์
21 43305 ด.ญ. ธนำวดี เพ่ิมทรัพย์
22 43327 ด.ญ. ปพิชญำ วำยุพำ
23 43343 ด.ญ. ปุณยภำ คันธำนนท์
24 43384 ด.ญ. มีขวัญ กุลรัตนโชติ
25 43386 ด.ญ. รัชนีภรณ์ ชูจิตร
26 43395 ด.ญ. ศจีรัตน์ แซ่มัก
27 43418 ด.ญ. สุพิชญำ ปรีชำ
28 43421 ด.ญ. อนัญญำ ทรงยศ
29 43426 ด.ญ. อภิชญำน์ สืบสุวรรณ
30 43433 ด.ญ. อัญชัญ องค์ศรีตระกูล

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก-ข น.ส.ชญำนิศ จันทร์นวล

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1   ปีกำรศึกษำ 2564
โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Gifted : SMP)



ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก 

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข 

1 42950 ด.ช. กฤตภำส ชูประสิทธ์ิ
2 42961 ด.ช. กันตินันท์ โสฬส
3 42963 ด.ช. กิตติเชษฐ์ ภำกรพิพัฒน์สกุล
4 42966 ด.ช. กีรติ สอนมี
5 43017 ด.ช. ณัฐพงษ์ เจริญงำน
6 43053 ด.ช. ธรรมรัตน์ ต้นเตย
7 43079 ด.ช. ปรำณนต์ กิติศักด์ิ
8 43097 ด.ช. พนธกร วงษ์ก ำแหง
9 43138 ด.ช. ภูมิรพี ชำญเขตกำร
10 43149 ด.ช. รพีพงศ์ เครืออินทร์
11 43150 ด.ช. รพีพัฒน์ กฤษดำวำรินทร์
12 43153 ด.ช. รัฐธนินท์ อรรถทรัพย์
13 43162 ด.ช. วรภพ ทองอยู่
14 43207 ด.ช. หิรัณย์ มัตสยำวณิช
15 43210 ด.ช. อธิสรรค์ ทองค ำ
16 43217 ด.ช. อรรณนำวิน บิลอับดุลล่ำห์
17 43238 ด.ญ. กัญญ์พิดำ มิตรชิตร
18 43247 ด.ญ. คันธำรัตน์ หนูเกตุ
19 43257 ด.ญ. ชนัญชิตำ ไทรงำม
20 43268 ด.ญ. ชุติมน ชิณกำรณ์
21 43300 ด.ญ. ทิพย์วำรี ปัทมปำณีวงศ์
22 43336 ด.ญ. ปวริศำ โรจนกวินพันธ์
23 43345 ด.ญ. ปูชิตำ ถ่ินหนองจิก
24 43364 ด.ญ. พิมพ์สุภัค บุญสุทธ์ิ
25 43373 ด.ญ. ภควรรณ ศิกษมัต
26 43380 ด.ญ. ภูริสำ สฤษดิสุข
27 43388 ด.ญ. วรัญญำ ศรีวำรินทร์
28 43394 ด.ญ. วีร์สุดำ ค ำศรี
29 43399 ด.ญ. ศศิญดำ สิทธิไชย
30 43400 ด.ญ. ศศิวิมล เด็นมำลัย
31 43408 ด.ญ. สโรชินี จันทร์มุข
32 43416 ด.ญ. สิรีธร พำนิชผล
33 43422 ด.ญ. อนันตญำ ลิมป์สุทธิพงศ์
34 43424 ด.ญ. อพิชญำ เร็วเรียบ
35 43427 ด.ญ. อภิสรำ บุญยกบัณฑิต

นำยเชษฐพล ดนหรอหมำน

น.ส.จิรำพร รำชยอด

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/2    ปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMTE)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล



1 42949 ด.ช. กฤตชพล จินดำ
2 42972 ด.ช. คเชนทร์ชัย ใจกล้ำ
3 42985 ด.ช. จิรัฏฐ์ เตรำชูสงค์
4 42986 ด.ช. ฉลองรำช ภริงคำร
5 42993 ด.ช. ชวนันท์ พรหมจินดำ
6 42994 ด.ช. ชวิศ สิทธิกรกุล
7 42996 ด.ช. ชำญชัย แซ่ตัน
8 43012 ด.ช. ณัฐชนน ไพศำลศักด์ิทวี
9 43026 ด.ช. เดชชำตรี ศรีม่ัน
10 43029 ด.ช. เตวิช เตชะวิศวกิจ
11 43096 ด.ช. พชร เพชรเจริญ
12 43102 ด.ช. พัชรพล มิตรเมือง
13 43107 ด.ช. พิชญุตม์ ลีธนศักด์ิ
14 43155 ด.ช. รัฐภูมิ จันทมโณ
15 43156 ด.ช. รัฐภูมิ ศิริชัย
16 43222 ด.ช. อัฑฒกร ทองเอียด
17 43232 ด.ญ. กชพร พลสมัคร
18 43236 ด.ญ. กนกวรรณ นิติธรรมมำนนท์
19 43287 ด.ญ. ณัฐณิชำ ศิริสุข
20 43290 ด.ญ. ณิชนันทน์ แสงค ำ
21 43308 ด.ญ. ธัญรดำ ทองสกุล
22 43314 ด.ญ. นัชชำ เมรุรัตน์
23 43326 ด.ญ. ปพิชญำ ไพรญำฮก
24 43330 ด.ญ. ปรำยไหม จินดำพล
25 43333 ด.ญ. ปริม ปรำนวีระไพบูลย์
26 43338 ด.ญ. ปัทมภรณ์ เเซ่เอ๋ียว
27 43355 ด.ญ. พัทธ์ธีรำ พุฒิสันติกุล
28 43363 ด.ญ. พิมพ์มำดำ สุขสุวรรณ์
29 43368 ด.ญ. เพชรมณีมำศ สุขสันต์ิเสรี
30 43374 ด.ญ. ภรภัสสรณ์ แต้วัฒนำ
31 43377 ด.ญ. ภัสธนมนท์ สมใจ
32 43378 ด.ญ. ภิณญำดำ เลียบทอง
33 43392 ด.ญ. วิรัญญำ เกียรติชวนะเสวี
34 43403 ด.ญ. ศุภำพิชญ์ ถ่ินถลำง
35 43410 ด.ญ. สำยน  ำ แซ่ตัน
36 43412 ด.ญ. สิริกร ศิริอนันต์

นำยศุทวีร์ นิลสมุทรครูท่ีปรึกษำ ตอน ก-ข 

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/3    ปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMTE)



นำยศุทวีร์ นิลสมุทร



1 42957 ด.ช. ก้องกิดำกร สูยะนันท์
2 42992 ด.ช. ชลธี สิทธิโชคตระกูล
3 42997 ด.ช. ชำนน อุดมศุภมงคล
4 43000 ด.ช. ชุติเดช บุณยธิติกุล
5 43001 ด.ช. ไซม่อน ศรีดี เพอร์มอนต์
6 43003 ด.ช. ณชำกร วัลยะเพชร
7 43021 ด.ช. ณัฐวรรธน์ เยำว์ธำนี
8 43065 ด.ช. นรำธิป โกละกะ
9 43105 ด.ช. พำบโร มืลเลอร์
10 43147 ด.ช.
11 43169 ด.ช. วำยุ จูฑะมงคล
12 43173 ด.ช. วิถีชล รัตนศุภกร
13 43206 ด.ช. แสนรวย ทองอร่ำม
14 43233 ด.ญ. กณิศ ตันประดิษฐ์
15 43252 ด.ญ. จิรัชญำ สุรียพรรณ
16 43256 ด.ญ. ฉัตรปวีณ์ งำมสะอำด
17 43264 ด.ญ. ชลิฎำ จอร์แดน จันทน์หอม
18 43274 ด.ญ. ณภัทรจันทร์ จันทรโชตะ
19 43319 ด.ญ. นิชำภัทร ผลกล่ ำ
20 43331 ด.ญ. ปริชำต โกลำน
21 43346 ด.ญ. เปรมยุดำ ธรรมดี
22 43349 ด.ญ. พชรพรรณ ชุมรักษ์
23 43366 ด.ญ. พีรดำ ล่ิมสกุล
24 43375 ด.ญ. ภัคจิรำ เหมำะมำศ
25 43379 ด.ญ. ภูริสำ เล่ืองลือ
26 43396 ด.ญ. ศริญญำ ตันประดิษฐ์
27 43401 ด.ญ. ศิริณีย์ ด ำรงวุฒิ
28 43429 ด.ญ. อรชินี อัศจันทร์
29 43438 ด.ญ. เอื อ ฉัตรกุล ณ อยุธยำ

แมทธิว แอชเชอร์ อือเจน ฟำน เดน เอ็นเดน

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก-ข นำงพิมพ์ปรำ ประทุมวรรณ สตรอซโซรำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/4 ปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรภำษำอังกฤษ (EP)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล



1 42952 ด.ช. กฤตมุข ล่องกุลบุตร
2 42953 ด.ช. กฤตเมธ ชูประสิทธ์ิ
3 42968 ด.ช. เกษมศักด์ิ กิจบรรยงเลิส
4 42977 ด.ช. คุณอินทร์ บุญสิน
5 43013 ด.ช. ณัฐชนนท์ พลนำดี
6 43035 ด.ช. ทีป์ภพ ทันตำหะ
7 43042 ด.ช. ธนโชติ แท่นหิรัญ
8 43046 ด.ช. ธนวรรธน์ ดวงเกิด
9 43056 ด.ช. ธีธัช เพชรอำวุธ
10 43058 ด.ช. ธีรภัทร์ มุลิกะบุตร
11 43069 ด.ช. นำวำรักษ์ ชโลธร
12 43084 ด.ช. ปัณณธร เศรษฐค ำ
13 43104 ด.ช. พัสกร อภิชำตตระกูล
14 43125 ด.ช. ภัทรภณ แก้วมณี
15 43134 ด.ช. ภูมินันท์ อุตส่ำห์งำน
16 43140 ด.ช. ภูริภัทร งำนประเสริฐกิจ
17 43164 ด.ช. วรินทร ภูริศักด์ิไพศำล
18 43170 ด.ช. วำริน กลีบบัว
19 43181 ด.ช. ศิวกร ว่องไว
20 43198 ด.ช. สิรวิชญ์ ค ำจีด
21 43204 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ใจกว้ำง
22 43212 ด.ช. อนันดำ ปลอดแก้ว
23 43214 ด.ช. อภิสิทธ์ิ มณีศิริรัตน์
24 43219 ด.ช. อริญชย์ น  ำขำว
25 43221 ด.ช. อัซมี บิลอับดุลล่ำห์
26 43237 ด.ญ. กมลชนก เขม้นกิจ
27 43253 ด.ญ. จิรัชยำ ทองอ่อน
28 43294 ด.ญ. ณิชำกร แพใหม่
29 43309 ด.ญ. ธิดำรัตน์ เทพรัตน์
30 43317 ด.ญ. นันท์นภัส ขอพุทธำนุภำพ
31 43325 ด.ญ. ปทิตตำ ฉิมมณี
32 43341 ด.ญ. ปำลิตำ ชลหัศถ์
33 43353 ด.ญ. พัชรี อุดมทรัพย์
34 43357 ด.ญ. พิชญธิดำ ปำกลำว
35 43361 ด.ญ. พิชญำภำ ทัศนวิริยกุล
36 43406 ด.ญ. สกุลกำญจน์ สิงหสุวรรณ
37 43415 ด.ญ. สิริน งำมขจรกุลกิจ
38 43432 ด.ญ. อริสำ หลิมรักษำสิน
39 43434 ด.ญ. อัญชิษฐำ บุญยัง
40 43436 ด.ญ. อัยนำอ์ เส็มสัน

นำยจักรวิทย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง

นำยอำญำสิทธ์ิ เฉ่งไล่

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข   

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/5    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42951 ด.ช. กฤตภำส พรหมอักษร
2 42958 ด.ช. ก้องภพ ดุมลักษณ์
3 42962 ด.ช. กำนท์กวี โรจน์บุญถึง
4 42978 ด.ช. จักรเทพ ซ่ือตรง
5 42998 ด.ช. ชิตวร อินทรสกุล
6 43005 ด.ช. ณฐำภพ บุญชุบ
7 43007 ด.ช. ณัชทรงวัฒน์ สมบัติพิบูลย์
8 43022 ด.ช. ณัฐวุฒิ โต๊ะสกุล
9 43025 ด.ช. ดลธร มำลำทอง
10 43028 ด.ช. ตฤณ สุระทิพย์
11 43031 ด.ช. ทรงกฤษ เหล่ียมคุณ
12 43037 ด.ช. ทีปกร พิมลจินดำ
13 43054 ด.ช. ธัชทร พิทยำณิชกุล
14 43057 ด.ช. ธีร์ธวัช อำณำประโยชน์
15 43061 ด.ช. ธีระพงษ์  ภิรมย์ไกรภักด์ิ
16 43063 ด.ช. นนทพัทย์ ศิริศฤงฆำร
17 43066 ด.ช. นรำวิชญ์ ศิลประเสริฐ
18 43088 ด.ช. ปิญชำน์ แสงประดับ
19 43110 ด.ช. พิสิษฐ์ ทิพย์มงคล
20 43118 ด.ช. ภรัณยู บุญตำ
21 43126 ด.ช. ภัทรภพ เล่ียมรัตน์
22 43129 ด.ช. ภิญโญ พันธุสำ
23 43132 ด.ช. ภูดิท เสง่ียมวงศ์
24 43187 ด.ช. ศุภกิตต์ิ มลิวัลย์
25 43226 ด.ช. เอนกพงค์ หมีนหวัง
26 43235 ด.ญ. กนกรดำ อินต๊ะ
27 43239 ด.ญ. กำญชนก กำรชะนะไชย
28 43265 ด.ญ. ชัชธนพร สุขมำศ
29 43292 ด.ญ. ณิชำ ถ่ินรำตรีงำม
30 43316 ด.ญ. นัฐธิดำ ค ำคง
31 43324 ด.ญ. ปณิสร วรนวกุล
32 43339 ด.ญ. ปำริฉัตยำ ก่ิงพุ่ม
33 43351 ด.ญ. พรรณภัทร ปำทำน
34 43354 ด.ญ. พัฒนวดี ใจปินตำ
35 43367 ด.ญ. เพชรไพลิน สุวรรณวงศ์
36 43383 ด.ญ. มันทนำ ทองสร้ำง
37 43391 ด.ญ. วศินี แก้วประดับ
38 43409 ด.ญ. สโรชินี ละไม
39 43414 ด.ญ. สิริธร รัตนวัน

น.ส.ชลดำ อร่ำมจันทร์เพ็ญ

น.ส.ซูนีตำ สูหลง

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข  

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/6    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42954 ด.ช. กฤติพงศ์ ทรงยศ
2 42960 ด.ช. กันติทัต แซ่หลิม
3 42975 ด.ช. คณำกร หนูบุญ
4 42987 ด.ช. ชณินทร ไชยพงค์
5 42990 ด.ช. ชยพล อรรถสุทธิสิน
6 43015 ด.ช. ณัฐนนท์ ฉิมพิทักษ์
7 43033 ด.ช. ทักษ์ดนัย ภูดอนตอง
8 43034 ด.ช. ทำวัต เขียวชอุ่ม
9 43067 ด.ช. นวพันธ์ มีมำก
10 43068 ด.ช. นัศรุน มำนะบุตร
11 43073 ด.ช. ปฏิภำณ แป้นกลม
12 43117 ด.ช. ภมรเทพ เคนสุข
13 43139 ด.ช. ภูริทัต วงศ์ประทุม
14 43157 ด.ช. รุ่งรดิศ ทองมี
15 43159 ด.ช. วงศกร เลิศสิริรัตน์
16 43174 ด.ช. วีรภัทร ทองลิ ม
17 43180 ด.ช. ศิวกร นำคะชัย
18 43183 ด.ช. ศุภกร จักรพิสุทธ์ิ
19 43189 ด.ช. ศุภโชค หวังธรรมำชีพ
20 43190 ด.ช. ศุภณัฐ กำจกล้ำ
21 43193 ด.ช. สรภัสร์ กิจไพบูลย์ทวี
22 43195 ด.ช. สรวิชญ์ ไชโย
23 43211 ด.ช. อนพัช อำรีหมำน
24 43216 ด.ช. อมรวัฒน์ ประทุม
25 43224 ด.ช. เอกณัฏฐ สงวนนำม
26 43230 ด.ญ. กชพร จวนรุ่ง
27 43273 ด.ญ. ณภัทร กิจซ่ือไพศำล
28 43275 ด.ญ. ณฤดี ตุลยนิษก์
29 43279 ด.ญ. ณัฎฐ์ชำนันภ์ โล่ห์แก้ว
30 43289 ด.ญ. ณิชนันทน์ จันทะวิลำ
31 43291 ด.ญ. ณิชมน พฤกษ์รังษี
32 43313 ด.ญ. นภัสวรรณ หนูช่วย
33 43315 ด.ญ. นัฐชนันท์ จันทร์ชำตรี
34 43334 ด.ญ. ปรีชญำ ทองดี
35 43342 ด.ญ. ปิยธิดำ เชื อไทย
36 43372 ด.ญ. ภคภรณ์ ส่งแสง
37 43382 ด.ญ. มนัสนันท์ ณัฐปัณฑ์ร
38 43417 ด.ญ. สุชญำ วงค์พะเนำ
39 43420 ด.ญ. อนงค์นำถ จันประสงค์
40 43435 ด.ญ. อัญชิสำ ทวีบวรมงคล

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก  
ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข   

น.ส.พำนีซำ ดำรำนิง
น.ส.รัชนิดำ เสล่รำษฎร์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/7    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42965 ด.ช. กิตติภูมิ แทบทับ
2 42967 ด.ช. เกริกกล้ำ บุญล้อม
3 42973 ด.ช. คณธชำติ สุขเหลือง
4 42974 ด.ช. คณนำถ เมธำ
5 42988 ด.ช. ชนกชนม์ เหล่ำวิเศษกุล
6 43004 ด.ช. ณฐกร พรหมทอง
7 43009 ด.ช. ณัฎฐพัชร พงษ์ธนำนิกร
8 43019 ด.ช. ณัฐพล ล่ิมดุลย์
9 43027 ด.ช. ตฤณ แนบเนียร
10 43038 ด.ช. แทนคุณ ชุมจันทร์
11 43039 ด.ช. ธนกร แซ่ตัน
12 43040 ด.ช. ธนกฤต ด ำอุดม
13 43044 ด.ช. ธนพิพัฒน์ จันทร์สุวรรณ์
14 43060 ด.ช. ธีรเมธ หนูโยม
15 43072 ด.ช. ปฏิญญำ เขมำนุวงศ์
16 43077 ด.ช. ปภังกร อินทร์พรหม
17 43122 ด.ช. ภวิศ สงวนวงศ์
18 43130 ด.ช. ภิรภัทร สิทธิบุตร
19 43144 ด.ช. มูฮัมมัดอัฎฮำ สมำน
20 43145 ด.ช. เมธัสพล ค ำกันยำ
21 43151 ด.ช. รภัทกร โกยกิจเจริญ
22 43163 ด.ช. วรำกร เศวตสุทธิสิริกุล
23 43223 ด.ช. อัฟฟำน คูหำ
24 43460 ด.ช. ภัทรวิช ดีบุกสุขลำภ
25 43231 ด.ญ. กชพร พริ มพรำย
26 43241 ด.ญ. เก็จมณี ฉ่ ำมะณี
27 43271 ด.ญ. ณธิตำ วิทวัสกุล
28 43282 ด.ญ. ณัฏฐภัทร ร่ืนบรรเทิง
29 43297 ด.ญ. ตวงพร เรืองรัตน์
30 43299 ด.ญ. ทรัพยำกร ธรรมชำติ
31 43302 ด.ญ. ธนพร หวันหยี
32 43321 ด.ญ. บรรณสรณ์ เหล่ำภัสสรวิจิตร
33 43340 ด.ญ. ปำริชำติ รำชนำวี
34 43358 ด.ญ. พิชญ์สินี แจ้งอักษร
35 43362 ด.ญ. พิมพ์พิลำศ วินฉ้วน
36 43370 ด.ญ. เพลินภัทร หลิมพัฒนวงศ์
37 43397 ด.ญ. ศลิษำ ตรึกตรอง
38 43419 ด.ญ. สุวิชญำ วงศ์พรหม

นำยสวรรยำ อนันต์

น.ส.ธนัชชำ ศิริชัย

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก 

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข   

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/8    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42948 ด.ช. กรวิชญ์ จุลรัตน์
2 42980 ด.ช. จิตรภำณุ แก้วมณี
3 43011 ด.ช. ณัฐชนน ตันติสัมมำรักษ์
4 43016 ด.ช. ณัฐนันท์ ปุญยำนนท์
5 43024 ด.ช. ดรัณภพ แซ่อั ง
6 43030 ด.ช. ถิรเดช ช่ืนชม
7 43032 ด.ช. ทศเทพ บัวลอย
8 43049 ด.ช. ธนัท เรืองศรี
9 43059 ด.ช. ธีรภัทร แซ่อ๋อง
10 43078 ด.ช. ปรำกำร สิทธิชัย
11 43100 ด.ช. พัชรพงษ์ ม่วงค ำ
12 43112 ด.ช. พีรพัฒน์ ขอเจริญ
13 43115 ด.ช. ภควัต อุดมลำภ
14 43127 ด.ช. ภำณุเดช ทอดทิ ง
15 43154 ด.ช. รัฐปิติ ย่องสัญเจริญ
16 43161 ด.ช. วรพล แทนค ำ
17 43166 ด.ช. วโรดม สอนข ำ
18 43167 ด.ช. วัชรกำนต์ จันทรวิบูลกุล
19 43171 ด.ช. วำริศ ซุ่นก่ี
20 43182 ด.ช. ศุกลวัฒน์ จิตรวิรัตน์
21 43194 ด.ช. สรลักษณ์ ปำนเกลี ยง
22 43203 ด.ช. สุวพัชร์ ชูจันทร์
23 44222 ด.ช. ธนยศ เจ่ียสกุล
24 43242 ด.ญ. เกณิกำ รำษฎร์สกล
25 43243 ด.ญ. ขวัญพิชชำ ศรีทวี
26 43255 ด.ญ. จุฑำมำศ หอมช่ืน
27 43260 ด.ญ. ชนำภัทร ขำวทอง
28 43278 ด.ญ. ณัชชนำ อ๋องสกุล
29 43304 ด.ญ. ธนำภรณ์ มำกสิน
30 43310 ด.ญ. นทีกำนต์ โยพิทักษ์
31 43312 ด.ญ. นภัสรำพร เงินหนู
32 43320 ด.ญ. นิธิพร สวยงำม
33 43328 ด.ญ. ปพิชญำ ศุภวิกรำนต์กุล
34 43369 ด.ญ. เพลงร ำไพ อินทร์เสนำ
35 43371 ด.ญ. แพรวำ ณ ตะก่ัวทุ่ง
36 43398 ด.ญ. ศศิชำ วิศำล
37 43402 ด.ญ. ศิริรัตน์ ทองสง
38 43405 ด.ญ. ศุริสำ อุดมภำพ
39 43531 ด.ญ. เพชรธิดำ หัตถกรรม

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข   

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก  นำงฑิตฐินันท์ ชูทอง

น.ส.สำธิญำ ดรุณศิลป์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/9    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42964 ด.ช. กิตติทัต เสริมบุญยสุข
2 42969 ด.ช. เกียรติภูมิ ศรีเพชร
3 42976 ด.ช. คิมหันต์ ลี สกุล
4 42982 ด.ช. จิรภัทร ปุญยำนนท์
5 42995 ด.ช. ชัยวัฒน์ ซ่ือสกุลไพศำล
6 43002 ด.ช. ญำณพัฒน์ คิดถูก
7 43008 ด.ช. ณัชพล บัวศรี
8 43020 ด.ช. ณัฐภัทร ชุ่มเชื 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. พลภัทร ขำวข ำ
14 43101 ด.ช. พัชรพล โตทอง
15 43116 ด.ช. ภพุฒ เชื อกุล
16 43131 ด.ช. ภูดิท ด้วงพร้ำว
17 43133 ด.ช. ภูบดี กรดกล้ำ
18 43142 ด.ช. ภูวดล ไตรพรหม
19 43179 ด.ช. ศิริชำติ ถือแก้ว
20 43188 ด.ช. ศุภกิตต์ิ เลขะกุลวงศ์
21 43202 ด.ช. สุรยุทธ์ จันทร์เมธำ
22 43209 ด.ช. อติรุจ ภิรมย์โชค
23 43215 ด.ช. อมรชัย เสำวรส
24 43228 ด.ช. ฮิโรโตะ วำคำโมริ
25 43251 ด.ญ. จิรัชชยำ ทองทิพย์
26 43259 ด.ญ. ชนำกำนต์ แซ่อ๋อง
27 43267 ด.ญ. ชุติกำญจน์ เอกเจริญวัฒนำ
28 43288 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชัยชุติมำนนท์
29 43303 ด.ญ. ธนัญญำ ปะจันทบุตร
30 43306 ด.ญ. ธัญชนก ไชยนันทน์
31 43347 ด.ญ. ไปรยำ กงสุวรรณ
32 43360 ด.ญ. พิชญำภัคฑ์ ห้วยเรไร
33 43365 ด.ญ. พิมพ์อร บุญพีรพัฒน์
34 43389 ด.ญ. วรัมพร รอดเนียม
35 43407 ด.ญ. สโรชำ รวบรัตน์
36 43411 ด.ญ. สิรภัทร วงศ์เป่ียมศักด์ิ
37 43413 ด.ญ. สิริกร แสงวิจิตร
38 43428 ด.ญ. อมลรดำ บัวพันธ์
39 44223 ด.ญ. กัญญำภัค กำบทอง

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข 

ว่ำท่ี ร.ต.ชนะภัย ชลธำร

น.ส.จรรยำ สืบมำ

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/10    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42983 ด.ช. จิรภัทร ยอดบ ำรุง
2 42984 ด.ช. จิรภัทร ศรีอักษร
3 43010 ด.ช. ณัฐจักร ชำชิโย
4 43014 ด.ช. ณัฐทวัตร เดชวงษำ
5 43018 ด.ช. ณัฐพล พลำยด้วง
6 43048 ด.ช. ธนวิน นำวี
7 43051 ด.ช. ธนิทธิ เรืองด้วง
8 43062 ด.ช. นครินทร์ บุญแจ่ม
9 43070 ด.ช. นิติธร สุนทร
10 43075 ด.ช. ปฐมพร วงศ์อินทร์
11 43076 ด.ช. ปณิธิ ตันติวิท
12 43080 ด.ช. ปองพล พัฒนพรพิริยะ
13 43082 ด.ช. ปัญญำกร ตันสกุล
14 43087 ด.ช. ปำณัสม์ หมัดน่ำหงุ
15 43090 ด.ช. ปุณณภพ ยมมำศ
16 43092 ด.ช. พงศภัค ทนุรัตน์
17 43106 ด.ช. พิชญุตม์ นำวำล่อง
18 43109 ด.ช. พิภัช ยุกตำนนท์
19 43123 ด.ช. ภัทรเกียรติ เกื อด้วง
20 43141 ด.ช. ภูริวัฒน์ บุญละคร
21 43158 ด.ช. ฤทธิกริช โต๊ะสกุล
22 43177 ด.ช. ศตวรรษ ธรรมประเสริฐ
23 43199 ด.ช. สิริณัฏฐ์ มงคล
24 43205 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ดำษฎำจันทร์
25 43213 ด.ช. อภิรักษ์ ทดแทน
26 43250 ด.ญ. จิรญำดำ ลือชำญ
27 43254 ด.ญ. จิรัชยำ บุตรเหม
28 43262 ด.ญ. ชนิสรำ ล่ิมดุลย์
29 43263 ด.ญ. ชรัชตพรรณ งำนสัมพันธฤทธ์ิ
30 43277 ด.ญ. ณัจฉรียำ ฟ้ำกระจ่ำง
31 43283 ด.ญ. ณัฏฐิกำ ย่ิงรุ่งเรืองสุข
32 43286 ด.ญ. ณัฐณิชำ มัตสยำวณิช
33 43322 ด.ญ. เบญจมำศ พงษ์นริศร
34 43323 ด.ญ. ปณำลี สุดเดือน
35 43337 ด.ญ. ปัณฑำรีย์ บุญสนิท
36 43352 ด.ญ. พลอยชมพู อินทร์เสนำ
37 43376 ด.ญ. ภัทรำภรณ์ ทรัพย์สุนทรกุล
38 43381 ด.ญ. มณี เดชพงศ์พิชิต
39 43423 ด.ญ. อนิษฐญำ แดงงำม
40 43430 ด.ญ. อรร ำไพ สงมี

นำงวลัยพร เทียนขำว

นำงอำมิเด๊ำะ พรหมจินดำ

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/11    ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล



1 42947 ด.ช. กนก เชื อสมัน
2 42955 ด.ช. กฤติพงศ์ อภัยรัตน์
3 43041 ด.ช. ธนคม ค ำงำม
4 43047 ด.ช. ธนวัฒน์ คงน่วม
5 43052 ด.ช. ธนินทร์ ชูสุวรรณ์
6 43055 ด.ช. ธัชพงศ์ เหลืองอ่อน
7 43074 ด.ช. ปฏิภำณ มำลำศรี
8 43086 ด.ช. ปำฏิหำริย์ สุระชัย
9 43094 ด.ช. พงษ์ธรำ แสงสุวรรณ์
10 43108 ด.ช. พิชิตพงษ์ พรหมรินทร์
11 43111 ด.ช. พีรณัฐ ช่ืนชมรัตน์
12 43128 ด.ช. ภำสกร อำชีวระงับโรค
13 43136 ด.ช. ภูมิภัทร พิทักษ์ธรรม
14 43137 ด.ช. ภูมิภัทร สุวรรณก ำเนิด
15 43146 ด.ช. เมธำสิทธ์ิ สังฆจันทร์
16 43165 ด.ช. วรินธร กำรเรียบ
17 43168 ด.ช. วัชร์โรจน์ ไกรสุวรรณสำร
18 43172 ด.ช. วิชญ์ภำส แก้วเสน
19 43176 ด.ช. วีระพันธ์ เล่ียมแก้ว
20 43184 ด.ช. ศุภกร โพธ์ิศรีทอง
21 43192 ด.ช. ศุภวิชญ์ รัตนคหะ
22 43197 ด.ช. สิปปกร ศรีขวัญ
23 43208 ด.ช. อดิศักด์ิ สิวำกำร
24 43227 ด.ช. เอื ออังกูร สุดใจ
25 43249 ด.ญ. จำรุวรรณ พรมศรี
26 43258 ด.ญ. ชนัญชิตำ ศรีหวัง
27 43269 ด.ญ. ซำเนีย ยะหร่ิง
28 43276 ด.ญ. ณหทัย สุขวุฒิกุล
29 43284 ด.ญ. ณัฐกฤตำ ประทุมทอง
30 43295 ด.ญ. ดำรำรัตน์ รัตนำนุกูล
31 43301 ด.ญ. ธนพร ม่วงอ่ ำ
32 43329 ด.ญ. ปรำญชลี บุญยเกียรติ
33 43332 ด.ญ. ปริณดำ คนโต
34 43348 ด.ญ. ไปรยำ ชอบดี
35 43350 ด.ญ. พนัชกร ภิรมย์
36 43356 ด.ญ. พิชชำภำ วงศ์สุวรรณ
37 43359 ด.ญ. พิชญำนันท์ ไวปัญญำ
38 43390 ด.ญ. วรำงคณำ พิมพ์พันธ์
39 43393 ด.ญ. วิลำสินี ชัยรำม
40 43404 ด.ญ. ศุภำพิชญ์ เลยวำนิชย์เจริญ

น.ส.เรวดี จีณะวงศ์

น.ส.สำยใจ จันทร์พูล

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/12    ปีกำรศึกษำ 2564

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข 



1 42979 ด.ช. จักริน เเซ่เต่อ
2 42981 ด.ช. จิรกิตต์ิ ค ำแหง
3 42989 ด.ช. ชนกันต์ ชนะกิจ
4 42991 ด.ช. ชยุตม์ ทรงคุณ
5 43006 ด.ช. ณภัทร ทองขำว
6 43045 ด.ช. ธนภูมิ เณรทอง
7 43050 ด.ช. ธนำกร หล่อโลหกำร
8 43064 ด.ช. นพเกล้ำ พรมแดน
9 43071 ด.ช. นิติภูมิ ข้อโนนแดง
10 43081 ด.ช. ปัญญำ นุสุวรรณ
11 43095 ด.ช. พงษ์ประวิตร เเสงปรีชำสกุล
12 43098 ด.ช. พลพงศ์ วงศ์สุริยำมำศ
13 43113 ด.ช. พีรวิชญ์ ศิริดลธนเกษม
14 43114 ด.ช. ภควัต สุนทิยำนนท์
15 43120 ด.ช. ภวัต ธนสินวณิช
16 43178 ด.ช. ศิรภัส นรำคม
17 43186 ด.ช. ศุภกร อินทโชติ
18 43191 ด.ช. ศุภฤกษ์ บ ำรุงรัตน์
19 43196 ด.ช. สัณหณัฐ ดีบุกกรรม
20 43200 ด.ช. สุกนต์ธี แสงระวี
21 43201 ด.ช. สุทธิพงศ์ วิริยธรรมโสภณ
22 43218 ด.ช. อรรถพล บุญเพชร
23 43225 ด.ช. เอกภพ บุญน ำ
24 44224 ด.ช. ขุมทรัพย์ อุดมกิจวิบูลย์
25 43234 ด.ญ. กนกกร สำมำรถ
26 43244 ด.ญ. เขมิกำ อินทร์ธรรม
27 43245 ด.ญ. คณิสนันท์ คงค ำ
28 43246 ด.ญ. คลังพลอย สกุลวำนิชพร
29 43248 ด.ญ. จันทรรัตน์ คุณำคม
30 43270 ด.ญ. ณกัญญำ อัจฉรำนุพงษ์
31 43293 ด.ญ. ณิชำ ผสมทรัพย์
32 43296 ด.ญ. ตวงทอง รอดนิตย์
33 43307 ด.ญ. ธัญธร หมัดศรี
34 43311 ด.ญ. นภัสนันท์ อิงคอ ำรุงพงศ์
35 43318 ด.ญ. นำรำภัทร รอดรำวีย์
36 43335 ด.ญ. ปรียำภรณ์ สอนแก้ว
37 43344 ด.ญ. ปูชิกำ ฟูสันติ
38 43387 ด.ญ. วรรณวิสำ พรมหอม
39 43425 ด.ญ. อภิชญำ เพชรรัตน์
40 43431 ด.ญ. อรอนงค์ จันประสงค์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษำ ตอน ข 

น.ส.ปุญญิศำ ฤกษ์ดี

น.ส.ปรำณี วิชิตบุตร

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/13   ปีกำรศึกษำ 2564


