
1 44932 ด.ช. กลลัค ใจบุญลือ
2 44938 ด.ช. กันตพัฒน์ ณีวงษ์
3 44951 ด.ช. คงวรัท ใจบุญลือ
4 44980 ด.ช. ชัยพฤกษ์ แซ่ตัน
5 44990 ด.ช. ณภพ งานประเสริฐกิจ
6 45006 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ ลิมปนานุรักษ์
7 45011 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์
8 45019 ด.ช. ธนดล พาหุบุตร
9 45050 ด.ช. ธีวสุ ศรีแก้ว
10 45061 ด.ช. เนติวุฒ แก้วนาบอน
11 45102 ด.ช. พีร กุหลาบทิพย์
12 45135 ด.ช. ระฟ้า มาศเมฆ
13 45157 ด.ช. วิริทธ์ิพล ศรีสิทธิสมบัติ
14 45186 ด.ช. สิรวิชญ์ พฤกษ์ทวีศักด์ิ
15 45206 ด.ช. อันดามัน ลันสุชีพ
16 45221 ด.ญ. กรรณ์วิพัชร์ บุญทรง
17 45241 ด.ญ. จิดาภา หิรัญ
18 45243 ด.ญ. จิรชยา สมบูรณ์
19 45264 ด.ญ. ชัญญานุช พิบูลย์สวัสด์ิ
20 45328 ด.ญ. นภัสนันท์ สมศักด์ิ
21 45337 ด.ญ. บุญญาพัฒน์ ถิรสัตยาพิทักษ์
22 45346 ด.ญ. ปภิญภัค วายุพา
23 45347 ด.ญ. ปริมใจ จิระสุทัศน์
24 45383 ด.ญ. พิมพ์อาภา เอกชัยศิริ
25 45389 ด.ญ. ภัทรวดี นาคสุขสมบุญ
26 45397 ด.ญ. มนัสนันท์ จินา
27 45423 ด.ญ. ศิรดา อินดี
28 45427 ด.ญ. สุพรรษา ขันทีท้าว
29 45432 ด.ญ. เสาวคนธ์ บุญรักษ์
30 45433 ด.ญ. หยกนภัส สถิตมโนธรรม

นายภูเบศ พนานุรักษ์

ครูท่ีปรึกษาตอน ข 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก 

น.ส.นูรดียานา ดาหะตอ

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1 ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Gifted : SMP)



1 44933 ด.ช. ก้องกิดากร บัวอินทร์
2 44949 ด.ช. เกียรติยศ สินประสม
3 44954 ด.ช. ค้นพบ สหวรพันธ์ุ
4 44976 ด.ช. ชลันธร เหล็มปาน
5 44987 ด.ช. ณฐกร ออพัฒนกุล
6 45002 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ถาวรธนิศร์
7 45038 ด.ช. ธรรศ บุรพชนก
8 45045 ด.ช. ธีร์ ตันติพิริยาภรณ์
9 45091 ด.ช. พลภัทร แจ่มเพ็ชรรัตน์
10 45109 ด.ช. ภากร งานภิญโญ
11 45128 ด.ช. ยศวรรธน์ นรินรัตน์
12 45134 ด.ช. รพีพงศ์ สุระประเสริฐภา
13 45141 ด.ช. ราชพฤกษ์ แซ่ตัน
14 45170 ด.ช. ศุภณัฐ ไกรเลิศ
15 45192 ด.ช. อคิรา เอกกิตติ
16 45202 ด.ช. อภิธาร เผ่าจ ารูญ
17 45223 ด.ญ. กฤติยาณี สามห้วย
18 45230 ด.ญ. กัลยรัตน์ ขอพรประเสริฐ
19 45232 ด.ญ. กานต์พิชชา ศุขนิคม
20 45261 ด.ญ. ชมพูนุท พิทยาณิชกุล
21 45305 ด.ญ. เตชิตา วณิชยากานต์
22 45321 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ก่ิงแก้ว
23 45334 ด.ญ. นิชาภา อินทปัญญา
24 45353 ด.ญ. ปัญจมา นิลวัฒน์วนาพันธ์
25 45359 ด.ญ. ปานฉัตร ปิยะกุล
26 45374 ด.ญ. พิชญ์มันตา เลอศักด์ิพงษา
27 45403 ด.ญ. รัตนาวรรณ เต็มราม
28 45407 ด.ญ. ลักษิกา อุดมทรัพย์
29 45419 ด.ญ. ศรัณรัชต์ อุดมวิทยานนท์
30 45440 ด.ญ. อภิชญา ทองเขียว

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.สมใจ ไชยสุวรรณ์

น.ส.จารุวรรณ ละงู

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข 

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สสวท. (SMT)



ครูท่ีปรึกษา ตอน ก น.ส.อรพรรณ จันทร์แจ่ม

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข นางปฏิญญา สมบูรณ์ นายภูมิ ชาลีวัลย์

1 44919 ด.ช. กรธวัฒน์ ด าสุวรรณ
2 44925 ด.ช. กฤตเมธ พัฒนภักดี
3 44947 ด.ช. กิตติภูมิ จันทร์แดง
4 44952 ด.ช. คชานนท์ คชสาร
5 44975 ด.ช. ชลกร ชูเหล็ก
6 45027 ด.ช. ธนวรรธน์ แสงแก้ว
7 45049 ด.ช. ธีราทร สงวนนาม
8 45060 ด.ช. เนกษ์ สิทธิฤทธ์ิ
9 45062 ด.ช. บวรภพ ย่ิงสกุล
10 45066 ด.ช. ปพนสรรค์ หอรัตนประเสริฐ
11 45079 ด.ช. ปุลวัชร ปรีชา
12 45084 ด.ช. พชรกร จันทร์คง
13 45093 ด.ช. พศิน ไตรศุลีวงศ์
14 45116 ด.ช. ภูมินที วงค์ษา
15 45158 ด.ช. วิริทโรจน์ ล้ิมรัตนเมฆา
16 45162 ด.ช. ศรัณย์ เกษมมงคลพร
17 45169 ด.ช. ศุภกร แสงวิจิตร
18 45173 ด.ช. ศุภวิชญ์ ทิพย์เมืองเก่า
19 45175 ด.ช. เศรษฐวิชญ์ ริยาพันธ์
20 45196 ด.ช. อฏิรวิชย์ อุ่นอุดมรักษ์
21 45216 ด.ญ. กชพร ว่องนิติธรรม
22 45282 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา เช้ือเมืองพาน
23 45291 ด.ญ. ณัฐธิดา บัวศรี
24 45294 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศรีเงินถม
25 45299 ด.ญ. ณิชกานต์ ตระกูลศักด์ิวิเศษ
26 45302 ด.ญ. ดนุลดา อินอักษร
27 45340 ด.ญ. เบญญาภา ไชยภักดี
28 45388 ด.ญ. ภัฏฐ์ธนิฏ ศิริวัชรกิจ
29 45410 ด.ญ. วรปรันตร์ วงศ์สกุลวิทยา
30 45444 ด.ญ. อรณิชชา ใจเย็น

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3 ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สสวท. (SMT)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล



1 44928 ด.ช. กฤติน ศุขนิคม
2 44958 ด.ช. ฆนาคม เผ่าจ ารูญ
3 45014 ด.ช. ทินกฤต ญาณรัตน์
4 45055 ด.ช. นพรุจ เมืองแก้ว
5 45082 ด.ช. พงศ์พิสิฏฐ์ บุญช่วน
6 45100 ด.ช. พิภัทร์ยศ ลาภธนวัฒน์
7 45104 ด.ช. พีระดนย์ พรหมเมศร์
8 45121 ด.ช. ภูวกร ทองธรรมชาติ
9 45142 ด.ช. รามิล นิชพรกุล
10 45145 ด.ช. เลิศศิลป์ จิรศิริภิญโญ
11 45174 ด.ช. ศุภสิษฐ์ ทองอุทัย
12 45181 ด.ช. สัชฌรินทร์ ปัญญา
13 45188 ด.ช. สุทธิรักษ์ ดวงแป้น
14 45226 ด.ญ. กัญญ์วรา เกยทอง
15 45245 ด.ญ. จิรภัทร ดวงเกิด
16 45250 ด.ญ. จุฑามาศ ชัยวงค์
17 45255 ด.ญ. โจซีฟีน อามีเทก
18 45260 ด.ญ. ชนิดาภา อินทร์ฤทธ์ิ
19 45269 ด.ญ. เชิญขวัญ ประมวลสุข
20 45276 ด.ญ. ณ มาตา ลิมวชิรญาณ์
21 45280 ด.ญ. ณัชชา ใจจ้อง
22 45285 ด.ญ. ณัฐชา ชิดเช้ือ
23 45318 ด.ญ. ธัญชนก วงศ์ลักษณพันธ์
24 45342 ด.ญ. เบมิกา ลีนานุนารถ
25 45355 ด.ญ. ปัณก์ณิฎา ลักขณา
26 45372 ด.ญ. พิชชาภา ชูทอง
27 45377 ด.ญ. พิมพ์พิชฌา ทุ่งสว่าง
28 45391 ด.ญ. ภาภัครยา วัฒนไทย
29 45409 ด.ญ. วรกานต์ คงเกตุ
30 45451 ด.ญ. อันนา จันท์ทับทิม

น.ส.ขนิษฐา ดาด้วง

น.ส.กันต์รัศม์ ศิริสมบัติครูท่ีปรึกษา ตอน ก 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ English Program (EP)

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4 ปีกำรศึกษำ 2565

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล



1 44922 ด.ช. กรวิชญ์ แซม คาร์โล พ็อกก้ี
2 44982 ด.ช. ชิติพัทธ์ อินทรสกุล
3 44985 ด.ช. ฐษพล ณ สงขลา
4 45033 ด.ช. ธนัยนันท์ รักนะ
5 45056 ด.ช. นรวิชญ์ ละออเอ่ียม
6 45098 ด.ช. พิชยุตม์ ชีวินประทีปส่อง
7 45101 ด.ช. พิสิษฐ์ ค าอินทร์
8 45108 ด.ช. ภคินทร์ มุทิตากุล
9 45124 ด.ช. ภูวสิษฏ์ สุทธิพิศาลบุตร
10 45144 ด.ช. ลูคา มาร์โค ซานฟอร์ลีนี
11 45179 ด.ช. สดุดี แสวงวิทย์
12 45185 ด.ช. สิรวิชญ์ นาคเสนา
13 45212 ด.ช. อิระณัฏฐ์ อุดมมณีธนกิจ
14 45228 ด.ญ. กันย์ชวนันท์ หงษ์ไพโรจน์
15 45252 ด.ญ. เจนนิเฟอร์ อามีเทก
16 45257 ด.ญ. ชญาน์นันท์ นบนอบ
17 45265 ด.ญ. ชัญญาภัค เดชาติวัฒนา
18 45273 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กริชพิพรรธ
19 45277 ด.ญ. ณปภัช พิศพรรณ
20 45284 ด.ญ. ณัฐกฤตา ฤทธิรักษ์
21 45289 ด.ญ. ณัฐณิชา เหลืองอ่อน
22 45343 ด.ญ. ปภานนท์ แก้วเพชร
23 45348 ด.ญ. ปริยากร ผจญภัย
24 45366 ด.ญ. พัชรกันย์ ลีลารุจิวงศ์
25 45384 ด.ญ. เพชร์พิชชา เพ็ชร์ย้อย
26 45393 ด.ญ. ภูมารีน ชโลธร
27 45424 ด.ญ. ศุทธินี แม่นม่ัน
28 45426 ด.ญ. สิริกันยา เอลล่ี เบล็งฮอร์น
29 45455 ด.ญ. อุรวี พูลสมบัติ
30 45456 ด.ญ. นันท์นภัส บุญน า

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.ขนิษฐา หะจิ

น.ส.พรชนก วงศ์ไชยครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข   โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ English Program (EP)

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5 ปีกำรศึกษำ 2565



1 44935 ด.ช. ก้องภพ แป้นชู
2 45000 ด.ช. ณัฐพล ชาญเจริญศิลป์
3 45010 ด.ช. เดวิด วิลเล่ียม แอสซูลี
4 45026 ด.ช. ธนวรรธน์ ปัทมานุรักษ์
5 45065 ด.ช. ปฏิพน สิทธิผล
6 45089 ด.ช. พฤฒิพงศ์ เพชรสวัสด์ิ
7 45147 ด.ช. วชิรเดช ค าสิงห์
8 45150 ด.ช. วรากร โกรพิมาย
9 45171 ด.ช. ศุภณัฐ ประสพผล
10 45214 ด.ช. เอเซีย เกษมปิติ
11 45218 ด.ญ. กนต์รพี ศรีอนันต์
12 45224 ด.ญ. กวินธิดา ตันตินิติวงศ์
13 45235 ด.ญ. เกวลี เกษมสุข
14 45237 ด.ญ. ข้าวขวัญ ไชยบุรี
15 45238 ด.ญ. เขมจิรา แสงสว่างวัฒนะ
16 45246 ด.ญ. จิรัชญา ชอบดี
17 45253 ด.ญ. เจริญรัตน์ เถ่ือนถ้ า
18 45259 ด.ญ. ชนากานต์ ฤาแรง
19 45278 ด.ญ. ณสิฏางศ์ุ ณ นคร
20 45300 ด.ญ. ณิชารีย์ หนองบัว
21 45304 ด.ญ. ดลพร ส้มแป้น
22 45307 ด.ญ. ทักษอร เวียงค า
23 45323 ด.ญ. ธันยพร จุติชัย
24 45326 ด.ญ. ธิติกาน เผ่าจ ารูญ
25 45360 ด.ญ. ปิยธิดา รัตนพันธ์
26 45378 ด.ญ. พิมพ์ชนก วรประคอง
27 45406 ด.ญ. ลลดา ศิริพนมกุล
28 45417 ด.ญ. วีรภัทรา มณีนิล
29 45430 ด.ญ. สุภัชชา อิทธิวราภรณ์กุล
30 45436 ด.ญ. อชิรญาณ์ ทับทิม

นางสุนันตา ลุพรหมมา

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข  

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6 ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำจีนและภำษำอังกฤษ

(Intensive Chinese and English Program : ICE)



1 44918 ด.ช. กรกช กาด้ิน
2 44931 ด.ช. กฤษฎ์ิ บ ารุงรัตน์
3 44944 ด.ช. กิตติพงษ์ ม่วงดี
4 44959 ด.ช. จตุรภัทร จรุงจิตร
5 44969 ด.ช. ชนพัฒน์ ทองมุกข์
6 44981 ด.ช. ชัยพัทร กรุณา
7 44993 ด.ช. ณรงค์ศักด์ิ ด้วงสังข์
8 45004 ด.ช. ณัฐศรัณย์ ยอดสิงห์
9 45018 ด.ช. ธนกฤต ไอยสุวรรณ์
10 45030 ด.ช. ธนะพัฒน์ พุ่มเอ่ียม
11 45041 ด.ช. ธารา ธรรมนรเศรษฐ์
12 45053 ด.ช. นพภัสสร ศรัณย์บัณฑิต
13 45069 ด.ช. ปรัตถกร อังสิทธากุล
14 45078 ด.ช. ปุริม ก าไรรักษา
15 45094 ด.ช. พสิษฐ วงศ์อินทร์
16 45110 ด.ช. ภานุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
17 45123 ด.ช. ภูวฤทธ์ิ เกนบุตร
18 45136 ด.ช. รังสิมันต์ นวมเศวต
19 45151 ด.ช. วรินทร ทรงวัฒนา สกุล
20 45163 ด.ช. ศักด์ิรพี นวลร่ืน
21 45180 ด.ช. สรรพวิท แซ่ล้ิง
22 45194 ด.ช. อชิตะพณฐ์ ก าเหนิดดี
23 45205 ด.ช. อมตะ สุวพงษ์
24 45215 ด.ญ. กชกร เพ็ชรศรี
25 45234 ด.ญ. กุลพิมพ์ ดวงแข
26 45267 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ชาตวิทยา
27 45283 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญาภา กลับคุณ
28 45286 ด.ญ. ณัฐณิชา จันทร์ทิพย์
29 45298 ด.ญ. ณัฐวลัย กาฬสิงห์
30 45313 ด.ญ. ธนพร แกล้วกล้า
31 45316 ด.ญ. ธนัชชา ชัยมงคล
32 45327 ด.ญ. นนทกร น่วมกระสินธ์ุ
33 45339 ด.ญ. บุณยานุช หนูเกตุ
34 45357 ด.ญ. ปัณฑิตา สงฆ์สุวรรณ
35 45371 ด.ญ. พาขวัญ วิเศษสา
36 45381 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ ชาติวุฒิคุณ
37 45396 ด.ญ. มนัญชยา แซ่ล่ิว
38 45408 ด.ญ. ลัลน์ลลิต นรินทร์
39 45431 ด.ญ. สุวพัชร หอมจันทร์
40 45445 ด.ญ. อรพรรณ ผลกล่ า

น.ส.อัมราภรณ์ ปจันทบุตร์

น.ส.อรอุมา มณีโชติ

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7    ปีกำรศึกษำ 2565

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข   



1 44921 ด.ช. กรวิชญ์ อินทรสุวรรณ
2 44934 ด.ช. ก้องเกียรติ ทองย่ิง
3 44945 ด.ช. กิตติพันธ์ แซ่ล่ิม
4 44960 ด.ช. จิรภัทร์ ชูปาน
5 44970 ด.ช. ชนะพล อุดมสุขสกุล
6 44983 ด.ช. ไชยวุฒิ สารคุณ
7 44994 ด.ช. ณัชพน แหลมสัก
8 45007 ด.ช. ณาคิน ชานันโท
9 45017 ด.ช. ธนกฤต สุขแก้ว
10 45031 ด.ช. ธนัช อินเลียม
11 45042 ด.ช. ธาวิน ศรีธนูมาศ
12 45054 ด.ช. นพรุจ บัวพันธ์
13 45070 ด.ช. ปริญ ทรงอภิวรกุล
14 45081 ด.ช. พงศกร เสง่ียมวงษ์
15 45095 ด.ช. พัชรพล เวียนสันเทียะ
16 45111 ด.ช. ปุณณัตถ์ เพ็ชรกูล
17 45125 ด.ช. ภูวิศ เกตุสุริยงค์
18 45137 ด.ช. รัชกฤช ทาแกง
19 45152 ด.ช. วัชรดุล เมธา
20 45164 ด.ช. ศักย์วริษฐ์ ประทีป ณ ถลาง
21 45182 ด.ช. สิทธา แซ่ซี
22 45195 ด.ช. อชิรณัฐ แซ่แต่
23 45207 ด.ช. อัสซาน ปลอดทอง
24 45217 ด.ญ. กนกนาถ ใจวงศ์
25 45219 ด.ญ. กมลพัชร ประทีป ณ ถลาง
26 45236 ด.ญ. เกศกนก เท่ียงแท้
27 45251 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ รามสูรย์
28 45270 ด.ญ. ญาณัตตา กันหญีต
29 45287 ด.ญ. ณัฐณิชา ชูชุม
30 45301 ด.ญ. ณิญา ชัยยุทธ
31 45314 ด.ญ. ธนพร วุฒิชาญ
32 45329 ด.ญ. นัทธ์หทัย มรรคา
33 45341 ด.ญ. เบญญาภา รักแต่งาม
34 45356 ด.ญ. ปัณฑิกา ลือชา
35 45358 ด.ญ. ปัทมวดี แซ่เอ้ีย
36 45382 ด.ญ. พิมพ์วิภา ศรีสุนทร
37 45398 ด.ญ. มัณฑกาญจน์ ฤทธิโต
38 45420 ด.ญ. ศศิธร ปานสกุล
39 45457 ด.ญ. พรพรรณ วรพัฒน์พิมล
40 45569 ด.ญ. ธัญญธร ประโยชน์

น.ส.พัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์

น.ส.ค านึงนิจ เจียงค าพล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข   

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/8    ปีกำรศึกษำ 2565



1 44920 ด.ช. กรวิชญ์ ดอเลาะ
2 44936 ด.ช. กันต์ธีภพ แก่นทอง
3 44946 ด.ช. กิตติภณ สมวงษ์
4 44961 ด.ช. จิรเมธ ล่ิมสกุล
5 44971 ด.ช. ชนินทร์ เอ๋ียวศิริ
6 44984 ด.ช. ฎรงศ์พล เมธาอัครนันท์
7 44995 ด.ช. ณัฏฐ์ พันษ์  ชูเพ็ญ
8 45008 ด.ช. ด ารงศักด์ิ อุตสาหะ
9 45020 ด.ช. ธนดล รัตนกุล
10 45032 ด.ช. ธนัท หลายเจริญกิจ
11 45043 ด.ช. ธีทัต งานวงศ์พิทักษ์
12 45057 ด.ช. นเรนทร์ฤทธ์ิ จันทร์อุไร
13 45072 ด.ช. ปรินทร อรภักดี
14 45080 ด.ช. พงศกร วัฒนกิจวิศาล
15 45097 ด.ช. พัทธตนนท์ สันติพิทักษ์
16 45112 ด.ช. ภีมปวีร์ ภูมิชาติ
17 45126 ด.ช. เมธัส เจริญศรี
18 45139 ด.ช. รัฐภูมิ ภูอ่อน
19 45153 ด.ช. วิชชากร พิชญากร
20 45165 ด.ช. ศิรกร ชาญสวัสด์ิ
21 45183 ด.ช. สิรภพ ดุลยเกษม
22 45197 ด.ช. อธิดิตย์ ไกรคุ้ม
23 45208 ด.ช. อัสติล โต๊ะสกุล
24 45220 ด.ญ. กรชนก เรืองจันทร์
25 45239 ด.ญ. จันทรรัตน์ คงปาน
26 45254 ด.ญ. เจษษิตา พุดศรี
27 45271 ด.ญ. ญาดา รตะเสรี
28 45303 ด.ญ. ดลชนก เวสสถาปัตย์
29 45315 ด.ญ. ธนภร พรหมจันทร์
30 45330 ด.ญ. นันท์นภัส ชูดหอม
31 45344 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ร าพึงนิตย์
32 45361 ด.ญ. พรทิพย์ ฤกษ์ปฏิมา
33 45369 ด.ญ. พาขวัญ ไตรรัตน์
34 45370 ด.ญ. พาขวัญ บุญพีรพัฒน์
35 45385 ด.ญ. เพชรลดา เพชรพูนทรัพย์
36 45399 ด.ญ. มีบุญ เกษรศรี
37 45411 ด.ญ. วรัทกานต์ พรหมสุวรรณ
38 45421 ด.ญ. ศศิประภา เพ็ชร์งาม
39 45435 ด.ญ. อชิรญา บุญศรี
40 45446 ด.ญ. อรวรา เทพณรงค์

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข   

นายสิงหา เนตรอ าพันธ์

นายสุรพัศ นันทบุตร

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/9 ปีกำรศึกษำ 2565



1 44923 ด.ช. กฤตธนกรณ์ พุ่มเกล้ียง
2 44937 ด.ช. กันตนพ เมตตาจิตร
3 44948 ด.ช. กิตติวัฒน์ กิจด าเนิน
4 44962 ด.ช. จิราวัชร์ ผัดผล
5 44972 ด.ช. ชยธร ธรรมเสน
6 44996 ด.ช. ณัฐ นวลคล้าย
7 45009 ด.ช. เดชภณ ชนะณรงค์
8 45021 ด.ช. ธนพล หน่อหมาด
9 45034 ด.ช. ธนากร มีศักด์ิ
10 45044 ด.ช. ธีภพ แซ่ต้ิว
11 45058 ด.ช. นาวี ปะหนัน
12 45071 ด.ช. ปรินทร เรืองศิริเดช
13 45085 ด.ช. พชรพล กองสิน
14 45096 ด.ช. พัชรพล แว่นนาค
15 45099 ด.ช. พิทยาดนย์ ฉิมทับ
16 45114 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สืบสุวรรณ
17 45127 ด.ช. เมธาพัฒน์ ค ากันยา
18 45138 ด.ช. รัฐภูมิ กุลด้วง
19 45154 ด.ช. วิชญะ บุญนาม
20 45166 ด.ช. ศิระเมษ คชเวช
21 45176 ด.ช. เศรษฐายุภัฏ กิติยามาตย์
22 45184 ด.ช. สิรวิชญ์ ใจน าปน
23 45198 ด.ช. อธิป เอ่ียมสกุล
24 45209 ด.ช. อาคเนย์ พงศ์พรหม
25 45222 ด.ญ. กรรณิกา องค์สันติภาพ
26 45240 ด.ญ. จิดาภา สุดา
27 45256 ด.ญ. ฉัฐม์ธนาพร วุฒิธรรมาภรณ์
28 45272 ด.ญ. ฐิตารีย์ กริชพิพรรธ
29 45290 ด.ญ. ณัฐธยาน์ สิทธิฉายา
30 45306 ด.ญ. ทักษญา มณีศรี
31 45317 ด.ญ. ธนัชชา สมบูรณ์
32 45331 ด.ญ. นันท์นภัส พันธ์ุคง
33 45345 ด.ญ. ปภาวี บัวแก้ว
34 45362 ด.ญ. พรนัชชา พิมลศรี
35 45373 ด.ญ. พิชญธิดา สง่าชาติ
36 45386 ด.ญ. เพ็ญพิชชา สนิทน้อย
37 45412 ด.ญ. วราพร อุปถัมภ์
38 45422 ด.ญ. ศิณีวรรณ ศรพระขรรค์ชัย
39 45437 ด.ญ. อธิชา ยุติศาสตร์
40 45447 ด.ญ. อริณธร์ วิรวัชร์กวิน

น.ส.พัชธิญา คงคชวัน 

น.ส.น้ าฝน หาญช้าง

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/10 ปีกำรศึกษำ 2565

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข 



1 44926 ด.ช. กฤตเมธ ไอยรา
2 44939 ด.ช. กันตินันท์ ป่ินชัยศิริ
3 44950 ด.ช. โกศิลย์ เลิศพูนสวัสด์ิ
4 44964 ด.ช. แจ้งใจ ปานด า
5 44973 ด.ช. ชยานนท์ เชิงชาญ
6 44986 ด.ช. ณชพล ระเด่น
7 44997 ด.ช. ณัฐกรณ์ มุกดา
8 45012 ด.ช. ติรัสชิกรณ์ แต้สุกฤต
9 45022 ด.ช. ธนพิพัฒน์ เเสนหมู่
10 45035 ด.ช. ธนาธร บุญมี
11 45046 ด.ช. ธีรวัฒน์ ขอพุทธพรชัย
12 45059 ด.ช. นิชคุณ โพธิพิพิธ
13 45073 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ค าเเหง
14 45083 ด.ช. พชร บุรีรักษ์
15 45086 ด.ช. พณิชพล ปานม่ังค่ัง
16 45103 ด.ช. พีรภัทร กัตพงษ์
17 45117 ด.ช. ภูมินันท์ สามัคคี
18 45129 ด.ช. ยศวัจน์ วงศ์กุลวิจิตร
19 45140 ด.ช. รัตนพงษ์ ป่ินเกตุ
20 45155 ด.ช. วิชยุตม์ หล้าโนนตุ่น
21 45167 ด.ช. ศีรวัต ชัยแสนทา
22 45189 ด.ช. หฤษฎ์ แก้วสม
23 45199 ด.ช. อนันต์สิทธ์ิ เลิศธนันเวทย์
24 45210 ด.ช. อิทธิพงษ์ เอ้งฉ้วน
25 45225 ด.ญ. กวินธิดา สุดตา
26 45242 ด.ญ. จินดาภร เด็ดขาด
27 45258 ด.ญ. ชนัญธิดา การเรียบ
28 45275 ด.ญ. ฐิติวรดา รุ่งเรือง
29 45293 ด.ญ. ณัฐธิดา เวทย์วัฒนะ
30 45308 ด.ญ. ทัชชญา เอกอุดมพงษ์
31 45319 ด.ญ. ธัญชนก หาบหา
32 45332 ด.ญ. นันท์นภัส ศุภพฤกษ์
33 45349 ด.ญ. ปรียาดา ผังดี
34 45363 ด.ญ. พรลภัส สิทธิพูล
35 45375 ด.ญ. พิชญา รัศมี
36 45387 ด.ญ. ภัคจิรา สุทธิจินดาวงศ์
37 45400 ด.ญ. รวิสรา ทองม่ัง
38 45413 ด.ญ. วริศรา ตันติวิรัชกุล
39 45438 ด.ญ. อธีน่า กฤษณาสกุล
40 45448 ด.ญ. ออรภา จ าเริญพานิช

นางมลฤดี แพทย์ปฐม

นายพิพัฒน์ เทพทอง

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/11 ปีกำรศึกษำ 2565



1 44927 ด.ช. กฤติธี อาชาทรง
2 44940 ด.ช. กัมปนาถ รัตนธ ามรงค์
3 44953 ด.ช. คณาธิป โภคบุตร
4 44965 ด.ช. แจนเรด ควินเทโร่ ฟอลเลอร์
5 44974 ด.ช. ชยุต บุญบรรณฉายา
6 44988 ด.ช. ณตะวัน จันทรโชตะ
7 44998 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ ศรีเพ็ชร
8 45013 ด.ช. ทักคูมิ วาคาโมริ
9 45024 ด.ช. ธนภัทร ประสิทธิเวชชากูร
10 45036 ด.ช. ธนาวิทย์ พรหมมาศ
11 45047 ด.ช. ธีระวิทย์ พยุงทรัพย์
12 45063 ด.ช. บุริศร์ โพธ์ิเพชร
13 45074 ด.ช. ปิติ ผลรัตนไพบูลย์
14 45087 ด.ช. พนธกร จิรมิตรมงคล
15 45105 ด.ช. เพชร หัตถกรรม
16 45113 ด.ช. ภูนที ล่ิมประพันธ์พงศ์
17 45118 ด.ช. ภูมิปัญญา แก้วสีสุข
18 45130 ด.ช. ยุทธสันต์ ผาดี
19 45143 ด.ช. ไรวินร์ ลือศานติวิไล
20 45156 ด.ช. วิทยา โกยกอบสิน
21 45168 ด.ช. ศุภกร ช่ืนชม
22 45200 ด.ช. อนุชา ชัยภิบาล
23 45211 ด.ช. อินอาร์ม อารีรัตน์
24 45227 ด.ญ. กัญญาภัค ปานทอง
25 45244 ด.ญ. จิรภัทร์ บัวเพชร
26 45262 ด.ญ. ชยาภรณ์ วิทยา
27 45274 ด.ญ. ฐิติวรดา แซ่ล่ิม
28 45292 ด.ญ. ณัฐธิดา ผดุงชาติ
29 45295 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชูกิจ
30 45309 ด.ญ. ทิพย์ภรัตน์ น้อมธรรม
31 45320 ด.ญ. ธัญชิดา เสียงหย่อง
32 45333 ด.ญ. นันทภัค เพลินขจรเกียรติ
33 45350 ด.ญ. ปวริศา บุญราช
34 45364 ด.ญ. พริมรดา เงินสยาม
35 45390 ด.ญ. ภัทรวดี สามารถ
36 45401 ด.ญ. รสา ถ่ินราตรีงาม
37 45414 ด.ญ. วิมลวัณณ์ รัตนโชติพงศ์
38 45425 ด.ญ. สาริศา ฤทธ์ิต้ังตระกูล
39 45439 ด.ญ. อนัญญา การะกุล
40 45449 ด.ญ. อัจฉรียา พูลศิริ

น.ส.สุกัญญา สมุทร

นายญาณกร โชคประเสริฐ

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข 

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/12  ปีกำรศึกษำ 2565



1 44941 ด.ช. กานต์ ร่าหมาน
2 44955 ด.ช. คัสซึมะ เทพพิทักษ์
3 44966 ด.ช. ฉัตรมงคล ศิริวัฒน์
4 44977 ด.ช. ชวกร ทองจันทร์
5 44989 ด.ช. ณธน รวมพล
6 44999 ด.ช. ณัฐดนัย เกียรติตันสกุล
7 45005 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ นิลาวงษ์
8 45023 ด.ช. ธนภัทร ใจขาน
9 45028 ด.ช. ธนวิชญ์ พวงทอง
10 45037 ด.ช. ธเนศพล คงแก้ว
11 45048 ด.ช. ธีรัตม์ อย่างดี
12 45064 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เพชรมาก
13 45075 ด.ช. ปิติชัย ชูภักด์ิ
14 45088 ด.ช. พฤกษธร สุขศรี
15 45106 ด.ช. ฟ้าคราม สิงหสงคราม
16 45119 ด.ช. ภูริช ไกรเทพ
17 45131 ด.ช. รชฏ เขียวนิล
18 45146 ด.ช. วงศกร เหมทานนท์
19 45159 ด.ช. วีรพงศ์ ตัณฑสวัสด์ิ
20 45172 ด.ช. ศุภวิชญ์ ถ่ินถลาง
21 45187 ด.ช. สุทธิชนม์ ชูทอง
22 45190 ด.ช. หลักชัย บุญปีติชาติ
23 45201 ด.ช. อนุชิต มานะกิจ
24 45213 ด.ช. เอกอัมริณร์ ริคาฟอร์ท
25 44671 ด.ญ. ปุณยวีร์ สุขสวัสด์ิ
26 45229 ด.ญ. กันย์ลภัส ธีระอัมพรพันธ์ุ
27 45247 ด.ญ. จิรัชญา ทองตัน
28 45263 ด.ญ. ชวิศา ชูวารี
29 45279 ด.ญ. ณัชชยา ยาดี
30 45296 ด.ญ. ณัฐพัชร์ พรมเพียร
31 45311 ด.ญ. แทมมารีน โจฮันส์สัน
32 45322 ด.ญ. ธัญญารัตน์ พลมาก
33 45335 ด.ญ. นิธิวดี ดวงเวียง
34 45351 ด.ญ. ปัญจรัตน์  รัต น พันธ์ุ
35 45365 ด.ญ. พลอยกนก กุลดี
36 45376 ด.ญ. พิชามญธ์ุ บุญนาค
37 45392 ด.ญ. ภิญญลักษณ์ พิสิฐคุณานนท์ 
38 45402 ด.ญ. รัตนกร จรรยวรรธน์
39 45415 ด.ญ. วิมลสิริ แซ่อ้ึง
40 45442 ด.ญ. อภิชญา หยางเจริญสกุล
41 45450 ด.ญ. อัญชิสา ค าเลิศ

น.ส.ก่ิงแก้ว บุญทองแก้ว

นายธันญากรณ์ เพ็งพิศ

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข 

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/13  ปีกำรศึกษำ 2565



1 44929 ด.ช. กฤติมุข คงพิรัตน์
2 44942 ด.ช. กานต์กวิน เจียมใจ
3 44956 ด.ช. คาลิล มูฮ าหมดอายุบ
4 44963 ด.ช. จีรพัฒน์ พัดยนต์
5 44967 ด.ช. ชนกันต์ ภูผา
6 44978 ด.ช. ชวนล โคกเขา
7 44991 ด.ช. ณภัทร คงบุตร
8 45001 ด.ช. ณัฐพัชร์ ทองตัน
9 45015 ด.ช. แทนคุณ ฤทธ์ิไธสง
10 45025 ด.ช. ธนภูมิ รักษาชัย
11 45039 ด.ช. ธรรศกัลป์ สงแดง
12 45051 ด.ช. นครินทร์ ซิดดู
13 45067 ด.ช. ปภาวิน นะชม
14 45076 ด.ช. ปิยะวัฒน์ พณิชเรืองศิริ
15 45090 ด.ช. พลกฤต คณาวุฒิกุล
16 45120 ด.ช. ภูริภัทร รักชาติ
17 45132 ด.ช. รชต ท่ัวไตรภพ
18 45148 ด.ช. วรกันต์ ล่ิมวงศ์เสรี
19 45160 ด.ช. วุฒิกมล โกยวิวัฒน์ตระกูล
20 45177 ด.ช. เศรษฐายุวุฒิ กิติยามาตย์
21 45191 ด.ช. อควีร์ ตรีวชิรนันท์
22 45203 ด.ช. อภิรักษ์ บุญโล่ง
23 45231 ด.ญ. กานต์พิชชา ชนะศรีอนันต์
24 45248 ด.ญ. จิรัฐติกานต์ เรืองจิรัษเฐียร
25 45266 ด.ญ. ชิดาวัลย์ ปุ๋ยเจริญ
26 45281 ด.ญ. ณัชชา ลีละหุต
27 45297 ด.ญ. ณัฐวรรณ โคกเกษม
28 45310 ด.ญ. แทมมารีน เจะเหลา
29 45324 ด.ญ. ธันยอร พรมน้ า
30 45336 ด.ญ. นิสรีน ลือบา
31 45352 ด.ญ. ปัญจมา ทองตัน
32 45367 ด.ญ. พัฒธาวินท์ พัฒทอง
33 45379 ด.ญ. พิมพ์มาดา พรหมมาศน์
34 45394 ด.ญ. ภูริชญา แพใหญ่
35 45404 ด.ญ. รินท์นิตา วิชัยดิษฐ์
36 45416 ด.ญ. วิรัลพัชร จารึก
37 45428 ด.ญ. สุพิชชา แสงสุวรรณ
38 45441 ด.ญ. อภิชญา ภิญโญ
39 45452 ด.ญ. อัยดา พรหมวงศ์
40 45454 ด.ญ. อุมาพร สายสุวรรณ์

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  นางนิตยา ชูศรี

น.ส.ทิพย์สุดา รัตนค าครูท่ีปรึกษา ตอน ข 

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/14   ปีกำรศึกษำ 2565



1 44924 ด.ช. กฤตธัช รุ่งกิจวรดล
2 44930 ด.ช. กฤษฎาภูมิ หว่างสกุล
3 44943 ด.ช. กิตติคม บุตรสา
4 44957 ด.ช. คุณานนต์ เชยเสง่ียม
5 44968 ด.ช. ชนน เรืองจันทร์
6 44979 ด.ช. ชัยธวัช ศรีศิริ
7 44992 ด.ช. ณภัทร สัจจะบุญทวี
8 45003 ด.ช. ณัฐวัศห์ เซ่งง่าย
9 45016 ด.ช. ธนกฤต พร้ิมพราย
10 45029 ด.ช. ธนวิทย์ เตชะวันโต
11 45040 ด.ช. ธัชดนัย รัตนจันทร์
12 45052 ด.ช. นนท์ปวิธ อุ้ยค า
13 45068 ด.ช. ปรมี อัศวรักษ์สกุล
14 45077 ด.ช. ปุณณเทพ โภชนาธาร
15 45092 ด.ช. พลวรรธน์ สินธุพาชี
16 45107 ด.ช. ภคิน ส่างสาร
17 45115 ด.ช. ภูมินทร์ ศรีสวัสด์ิเพ็ญ
18 45122 ด.ช. ภูวนันธร เลิศพูนสวัสด์ิ
19 45133 ด.ช. รชนนท์ ลังกาวีเขต
20 45149 ด.ช. วรพัทธ์ วงศ์ศิริ
21 45161 ด.ช. ศรณ์ภูมิ พรหมรักษ์
22 45178 ด.ช. สกลวัฒน์ ช่วยชะนะ
23 45193 ด.ช. อชิตะ ปทะวานิช
24 45204 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ถิรตันตยาภรณ์
25 45233 ด.ญ. กิตติยา ทองคลอด
26 45249 ด.ญ. จุฑาณัฐ ไมตรีจิตต์
27 45268 ด.ญ. ชุติกาญจน์ เหล็กแดง
28 45288 ด.ญ. ณัฐณิชา แซ่เจ้า
29 45312 ด.ญ. ไทซี กอสเตฟ
30 45325 ด.ญ. ธารณ์ณัฏฐ์ วรรธนะวลัญช์
31 45338 ด.ญ. บุณญาสิตา ชัยแก้ว
32 45354 ด.ญ. ปัญญารัตน์ พิมานพรหม
33 45368 ด.ญ. พัทธ์ธีรา โรจนะเทพประสิทธ์ิ
34 45380 ด.ญ. พิมพ์ลภัส พวงเพชร
35 45395 ด.ญ. ภูริษา งานประเสริฐกิจ
36 45405 ด.ญ. ลดามาศ ชลามาตย์
37 45418 ด.ญ. เวธกา ภูมิคง
38 45429 ด.ญ. สุพิชญา ชัยปัญญา
39 45443 ด.ญ. อภิสรา ศรีรักษา
40 45453 ด.ญ. อารยา โมหะหมัด

น.ส.ณัฐกานต์ ฤกษ์ส ารวจ

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/15   ปีกำรศึกษำ 2565 น.ส.ปานกมล กาฬสิงห์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข 

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย


