
1 44252 ด.ช. กิตติณัฏฐ์ ย่ิงรัตนโชติ
2 44268 ด.ช. จักรินทร์ ปัญญาบวรรัตน์
3 44289 ด.ช. ชรินทวัชร์ อันติมานนท์
4 44304 ด.ช. ณฐวัฒน์ เสริมรัมย์
5 44306 ด.ช. ณปราชญ์ ตัณมุขยกุล
6 44353 ด.ช. ธีร์ธวัช ทิพย์รส
7 44364 ด.ช. นันทิพัฒน์ ค าไพ
8 44365 ด.ช. นาวิน นาคเผือก
9 44462 ด.ช. รัชพล แก้วบ ารุง
10 44483 ด.ช. วายุภัคย์ โบบทอง
11 44493 ด.ช. ศาสตรัย หิริ
12 44495 ด.ช. ศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง
13 44502 ด.ช. ศุภภเศรษฐ์ วศินวสุกุล
14 44524 ด.ช. อธิษฐ์ ทองเจริญทรัพย์
15 44532 ด.ช. อัครวัตน์ นิศากร
16 44550 ด.ญ. เกศราภรณ์ ขอเกียรติวงศ์
17 44572 ด.ญ. ชนานันท์ บุญฮก
18 44573 ด.ญ. ชนิตรา ชลธาร
19 44596 ด.ญ. ณภัทร งามขจรกุลกิจ
20 44600 ด.ญ. ณัฎฐากุล ณ นคร
21 44639 ด.ญ. ธัญญรตา องค์พฤกษา
22 44647 ด.ญ. นันท์นภัส ทองตะกุก
23 44651 ด.ญ. นาฏรดา วันดาว
24 44657 ด.ญ. ปพิชญา เชาวลิต
25 44661 ด.ญ. ปริญญารัศม์ิ บุญทรง
26 44678 ด.ญ. พลอยนภัส เตวิชยวณิชย์
27 44684 ด.ญ. พิชชานัน พรรณราย
28 44711 ด.ญ. ภัทรนรี สุรกิตย์
29 44720 ด.ญ. มณฑิรชา แสงมณี

น.ส.วิลาวัณย์ สุภาวรรณ์
ครูท่ีปรึกษาตอน ก

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/1   ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Gifted : SMP) ครูท่ีปรึกษาตอน ข 



1 44231 ด.ช. กรณ์ เพ็ชรวรุณ
2 44248 ด.ช. กันตภณ ไล้เลิศ
3 44274 ด.ช. จิรัฏฐ์ นาคสังข์
4 44287 ด.ช. ชโย พงศ์สุวรรณ
5 44296 ด.ช. ชิษณุพงษ์ รองปาน
6 44318 ด.ช. ณัฐนนท์ ศรีคุณรัตน์
7 44349 ด.ช. ธีทัต เจริญพรภักดี
8 44371 ด.ช. ปกป้อง สุวิทย์ 
9 44385 ด.ช. ปัณฑ์อัคร สุทธิมาลา
10 44405 ด.ช. พงศ์พัศ แซ่หลี
11 44408 ด.ช. พชร ดับโศก
12 44431 ด.ช. ภัทรธร สิงห์ฆาฬะ
13 44436 ด.ช. ภานุวัฒน์ ธิดา
14 44446 ด.ช. ภูวิชญ์ อินทรสุวรรณ
15 44452 ด.ช. ยศวัฒน์ ค าขจร
16 44460 ด.ช. รังสิพล พันธ์เพ็ชร
17 44497 ด.ช. ศิระ อินทร์กง
18 44517 ด.ช. สุวิจักขณ์ ชาญโลหะ
19 44533 ด.ช. อัฑฒกร ปราบพล
20 44542 ด.ญ. กัญญาภัทร วงศา
21 44558 ด.ญ. จิดาภา กีรติวัฒนานุศาสน์
22 44561 ด.ญ. จิรสุดา หิรัญ
23 44575 ด.ญ. ชนิษฐา หยูด้วง
24 44592 ด.ญ. ฐิติวรดา รอดแก้ว
25 44595 ด.ญ. ณปภา เพ่ือนรักษ์
26 44617 ด.ญ. ณัฐวรา สมตระกูล
27 44621 ด.ญ. ณิชากร อินทโชติ
28 44638 ด.ญ. ธัชรัฏฐ์ อริยวงสกุล
29 44668 ด.ญ. ปิยาพัชร จันทรโชติ
30 44688 ด.ญ. พิชญา พลจรัส
31 44705 ด.ญ. แพรวา มธุรส
32 44706 ด.ญ. ภคพร สมศักด์ิ
33 44712 ด.ญ. ภัทรพร จินดาพล
34 44727 ด.ญ. รวิสรา ด าใส
35 44768 ด.ญ. อนุรดี สมุทบาล

น.ส.รอซีพา ลือเซ็ง 
ครูท่ีปรึกษาตอน ก

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/2  ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMT) ครูท่ีปรึกษาตอน ข 



1 44238 ด.ช. กฤษฎ์ชญาพร วารีศรี
2 44261 ด.ช. คณาธิป จันทโชติ
3 44275 ด.ช. จิรัฐติกาล ศิริกุล
4 44291 ด.ช. ชวกร ธรรมเสน
5 44298 ด.ช. ชุติมันต์ สืบกระพันธ์
6 44320 ด.ช. ณัฐนัย จารณะ
7 44363 ด.ช. นัฐพล ศิริมงคล
8 44373 ด.ช. ปกรณ์ศิริ พงศ์กระพันธ์ุ
9 44396 ด.ช. ปิติภัทร สุริยัน
10 44407 ด.ช. พงษ์พนิชย์ ละอองเพชร
11 44419 ด.ช. พิชญุตม์ องค์วิมลการ
12 44432 ด.ช. ภัทรพงศ์ แซ่ล้ิม
13 44437 ด.ช. ภาวินท์ เพชรชนะ
14 44449 ด.ช. เมทาวิน วัฒนศิริ
15 44456 ด.ช. รชต สุวรรณอาภรณ์
16 44489 ด.ช. วิวิศน์ วิโนทัย
17 44504 ด.ช. ศุภวิชญ์ นาวารัตน์
18 44523 ด.ช. อธิษฐ์ จุลพูล
19 44554 ด.ญ. จอมนาง อาทินุช โกยสมบูรณ์
20 44560 ด.ญ. จิรภัทร วงศุกร์
21 44570 ด.ญ. ชนันณ์ชิฎา ศิริเสถียร
22 44589 ด.ญ. ฐิติชญาณ์ ตังคอารีย์
23 44593 ด.ญ. ฑิฆัมพร ทองสุวรรณ
24 44606 ด.ญ. ณัฐกฤตา ต้ังจิตต์
25 44619 ด.ญ. ณิชกานต์ ศิรินรรัตน์
26 44627 ด.ญ. ทรรศิกา กระวัดกลาง
27 44665 ด.ญ. ปาริณรัตน์ สาทะกิจ
28 44670 ด.ญ. ปุณภัทท์ กองรักษเวช
29 44681 ด.ญ. พัณณ์ชิตา โรจนะเทพประสิทธ์ิ
30 44689 ด.ญ. พิชฎา เสือณรงค์
31 44710 ด.ญ. ภัทรกัญญา วงศา
32 44715 ด.ญ. ภัทรวรรณ อิสระโกศล
33 44765 ด.ญ. สุวิดา มีชัย
34 44772 ด.ญ. อภิชญา พะลีราช
35 44778 ด.ญ. อัญชิสา วงศ์ตานี

นายเชาวน์ สุวรรณชล
ครูท่ีปรึกษาตอน ข 

ครูท่ีปรึกษาตอน ก

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/3    ปีกำรศึกษำ 2565
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMT)



รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/4 ปีกำรศึกษำ 2565 ครูท่ีปรึกษาตอน ก

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรภำษำอังกฤษ (EP) ครูท่ีปรึกษาตอน ข 

1 44324 ด.ช. เดชาธร มัคสิงห์
2 44356 ด.ช. ธีระศักด์ิ งานเก้ือกูล
3 44368 ด.ช. บวรวัฒน์ ไชยทองรักษ์
4 44381 ด.ช. ปวริศ สังยวน
5 44384 ด.ช. ปัณฑณัฏฐ์ิ สุขประเสริฐ
6 44397 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ปางลิขิต
7 44424 ด.ช. พีรศักด์ิ สถิรสัตยานนท์
8 44450 ด.ช. ยศภัทร เพ็งจันทร์
9 44490 ด.ช. วีรภัทร อุบลกาญจน์
10 44515 ด.ช. สุเมฆ ลีพาณิชยบุตร
11 44534 ด.ช. อัยยฉัตร สมทรัพย์
12 44540 ด.ญ. กมลา ไวยสูงเนิน
13 44559 ด.ญ. จิตต์พิสุทธ์ิ ชูจิตต์
14 44581 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ระเด่น
15 44615 ด.ญ. ณัฐรดา พุทธศักด์ิโสภณ
16 44622 ด.ญ. ณิชาภัทร หนูสิทธ์ิ
17 44649 ด.ญ. นัสวรรณ เนสะแหละ
18 44666 ด.ญ. ปาริน ขันธกูล
19 44685 ด.ญ. พิชชานันท์ สุทธิสัตยาภรณ์
20 44693 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทองใส
21 44701 ด.ญ. แพญารินทร์ บุนนาค
22 44718 ด.ญ. ภิญญาพร เป้าทอง
23 44723 ด.ญ. แมร่ีแอน วรรณิสสร
24 44738 ด.ญ. วรินท์พร พิสุทธ์ิวิมล
25 44754 ด.ญ. ษิณัฏฐา ลักขณา
26 44762 ด.ญ. สุภัทรา น่ิมนนท์
27 44774 ด.ญ. อมิลลดา บุตรน้ าเพ็ชร
28 44775 ด.ญ. อรกัญญา แซ่อุ้ย

น.ส.พรพิมล ขวัญพร้อม

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล



1 44264 ด.ช. คามิลโล จาโกเมลลี
2 44327 ด.ช. เตชินท์ หมกทอง
3 44352 ด.ช. ธีรเทพ ถันพลกัง
4 44366 ด.ช. นิพพิชฌน์ ถนอมสินธ์ุ
5 44369 ด.ช. บัณทัต พรรณรา
6 44382 ด.ช. ปวีณ์กร ทองบางหรง
7 44394 ด.ช. ปารมีย์ วรรณค า
8 44401 ด.ช. ปุณยวีร์ สมุทรถา
9 44411 ด.ช. พรเทพ หลินลาโพธ์ิ
10 44427 ด.ช. ฟิล ธนดล ฮาเบอร์มาเชอร์
11 44474 ด.ช. วชิรวิทย์ ปิติชาญชัย
12 44506 ด.ช. สกลกันต์ เปเรรา
13 44538 ด.ช. แอนดรู เชน นิยม ฟาน เดน เอ็นเดน
14 44556 ด.ญ. จันทน์หอม แซ่ล้ี
15 44579 ด.ญ. ชัญญา วิทยปิยานนท์
16 44585 ด.ญ. ญาณิดา ฤทธ์ินุ่ม
17 44603 ด.ญ. ณัฏฐ์ชณก พูลสวัสด์ิ
18 44620 ด.ญ. ณิชนันทน์ ฉบับแบบ
19 44640 ด.ญ. ธัญพิชชา คมข า
20 44663 ด.ญ. ปวันรัตน์ ญาณวัฒนพันธ์
21 44683 ด.ญ. พาขวัญ เช่ือมแก้ว
22 44690 ด.ญ. พินทุศรณ์ เกิดเส้ง
23 44697 ด.ญ. พุทธิวัลค์ บัณฑิตเลิศรักษ์
24 44700 ด.ญ. เพียงวสุ ไกรนรา
25 44721 ด.ญ. มนสิชา กาญจนปทุม
26 44732 ด.ญ. ลลิตภัทร คชเวช
27 44760 ด.ญ. สุธาสินี โกยสกุล
28 44771 ด.ญ. อภิชญา ทองเกล้ียง
29 44776 ด.ญ. อรณิชชา ไหมดี
30 44777 ด.ญ. อรไพลิน แก้วสุข

น.ส.พรวรินทร์ บัวบรรจง
ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข   

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/5    ปีกำรศึกษำ 2565



น.ส.พรวรินทร์ บัวบรรจง



1 44310 ด.ช. ณภัทร ยุคุณธร
2 44334 ด.ช. เทพทัต จงสุจริตธรรม
3 44348 ด.ช. ธฤษณุ สุวรรณโน
4 44375 ด.ช. ปณพล เก้ือก้ิม
5 44395 ด.ช. ปิติภัทร มุกดา
6 44425 ด.ช. พีระพัช เบ้าลี
7 44498 ด.ช. ศุฎฐิพงษ์ หนูแก้ว
8 44499 ด.ช. ศุภกร เอ่งฉ้วน
9 44501 ด.ช. ศุภกฤต เพชรวิเชียร
10 44512 ด.ช. สิปปกร สามทอง
11 44544 ด.ญ. กันต์ฤทัย โอพ่ัง
12 44547 ด.ญ. กีรติกา สกุลเบ็ญจะ
13 44568 ด.ญ. ชนกวนัสนันท์ ศรีสังข์ทอง
14 44571 ด.ญ. ชนันภิชา ชาญณรงค์
15 44611 ด.ญ. ณัฐณิชา บรรณาลังล์
16 44628 ด.ญ. ทอฝัน ปานเกิด
17 44633 ด.ญ. ธนศิริ ร่วมทอง
18 44646 ด.ญ. นวรัตน์ เพชรมณี
19 44672 ด.ญ. พรปวีณ์ อนุภาพ
20 44676 ด.ญ. พราวพุฒน์ เหมทานนท์
21 44679 ด.ญ. พลอยวรินทร์ อินทรักษา
22 44680 ด.ญ. พัชรกัญญ์ พงษ์แพทย์
23 44682 ด.ญ. พัทธนันท์ แก้วบุญชู
24 44692 ด.ญ. พิมชญา หลิมรักษาสิน
25 44729 ด.ญ. รักษิณา ชนะกุล
26 44740 ด.ญ. วาทิตยากร ทองสุข
27 44745 ด.ญ. ศิรประภา โพนเงิน
28 44749 ด.ญ. ศิริฉัตร เพ็ชรเรือนทอง
29 44764 ด.ญ. สุวิชญา ขุนจางวาง
30 44769 ด.ญ. อภิชญา แก้วแจ่ม

น.ส.ชญาณี จิตต์ซ่ือ
ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข  

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/6    ปีกำรศึกษำ 2565



1 44232 ด.ช. กรวิชญ์ บุตรบุราณ
2 44243 ด.ช. ก่อเกียรติ เกล้ียงเกลา
3 44255 ด.ช. กิตติพัฒน์ อัครพัฒนวงศ์
4 44267 ด.ช. จักรภัทร ล่ิมจ าเริญ
5 44279 ด.ช. ชนกันต์ ติดไชย
6 44292 ด.ช. ชวกร ลินติดต่อ
7 44305 ด.ช. ณเดชน์ สรุจมณีวรรณ์
8 44329 ด.ช. ทรงภูมิ อุดม
9 44339 ด.ช. ธนภัทร พินเอ่ียม
10 44350 ด.ช. ธีรดนย์ พรหมแก้ว
11 44370 ด.ช. บุญณบุตร ทินบุตร
12 44379 ด.ช. ปภาณ โอสถสภา
13 44388 ด.ช. ปัณณทัต ชูช่วย
14 44403 ด.ช. พงศ์ณัทกัญจน์ สมบัติมาก
15 44417 ด.ช. พันตา ส าราญฤทธ์ิ
16 44434 ด.ช. ภาคิน เทพบุตร
17 44447 ด.ช. ภูษิต พละศูนย์
18 44463 ด.ช. รัชพล ศศิภูมินทร์ฤทธ์ิ
19 44472 ด.ช. วงศพัทธ์ พงศ์เผ่าพัฒนา
20 44473 ด.ช. วชิรวิทย์ ค าเอียด
21 44484 ด.ช. วาศิลป์ ชูเพ็ง
22 44513 ด.ช. สิริฤกษ์ ลือภพ
23 44526 ด.ช. อภิมุข หอเท่ียงธรรม
24 44539 ด.ญ. กนกจันทร์ พ่ึงแรง
25 44552 ด.ญ. ครองขวัญ กิมาคม
26 44569 ด.ญ. ชนัญฑิดา สดศรี
27 44587 ด.ญ. ญาณิศา ย่ิงรุ่งเรืองสุข
28 44601 ด.ญ. ณัฏฐกัลย์ ศิริรังษี
29 44613 ด.ญ. ณัฐธิมา นาคแก้ว
30 44631 ด.ญ. ธนภรณ์ โกยแก้ว
31 44645 ด.ญ. นภาศิริ ส่งน้อย
32 44659 ด.ญ. ปภัทรนันท์ เจนจิตพรหิรัญ
33 44675 ด.ญ. พรหมพร ดินด ารงกุล
34 44699 ด.ญ. เพชรลดา การะเกตุ
35 44716 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บ ารุงราษฎร์
36 44733 ด.ญ. ลลิตา สิงหบ ารุง
37 44747 ด.ญ. ศิรภัสสร หม่ืนมล
38 44758 ด.ญ. สุชานันท์ ปานแก้ว
39 44759 ด.ญ. สุชาวดี ปานแก้ว

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.อารมย์ สินสุวรรณ

นายกุลธร ด าศรี

ครูท่ีปรึกษาตอน ก  

ครูท่ีปรึกษาตอน ข   

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
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ครูท่ีปรึกษา ตอน ก นายรณพัชร์ อภิธนโกฏินนท์

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข   นายธรรม์ธเนศ มงคลเคหา

1 44233 ด.ช. กฤตภัค วงศ์ลักษณพันธ์
2 44244 ด.ช. กัญตกิติ วงษ์อ่อน
3 44256 ด.ช. กิตติศักด์ิ ใจผ่อง
4 44269 ด.ช. จิตติพันธ์ โชติประภัสร์
5 44280 ด.ช. ชนกันต์ พลผอม
6 44293 ด.ช. ชวัลณัฐ คล้ิงเคล้า
7 44303 ด.ช. ณฐวัฒน์ วงศาทิพย์
8 44316 ด.ช. ณัฐชนน ถาวรมาศ
9 44317 ด.ช. ณัฐฐากร หนุมาศ
10 44330 ด.ช. ทวีวัฒน์ นิลรัตน์
11 44341 ด.ช. ธนภูมิ วิศรุตศิลป์
12 44354 ด.ช. ธีรภัทร อ๋ึงสืบเช้ือ
13 44372 ด.ช. ปกรณ์ ชลหัศถ์
14 44389 ด.ช. ปัณณทัต บุตราจารย์
15 44404 ด.ช. พงศ์พัฒน์ นุชสมัย
16 44418 ด.ช. พิชญุตม์ เครือมะละ
17 44435 ด.ช. ภานุเดช รักดี
18 44457 ด.ช. รณกร แหลมสัก
19 44464 ด.ช. รัฐภูมิ ช้างเจริญ
20 44485 ด.ช. วิชญ์วริทธ์ิ เพียรพล
21 44500 ด.ช. ศุภกฤต แซ่พู่
22 44514 ด.ช. สุทธิภัทร เชาว์ประมวลกุล
23 44527 ด.ช. อภิวิชญ์ พู่พงศ์พิพัฒน์
24 45560 ด.ช. กิตติศักด์ิ อุทัชกุล
25 44553 ด.ญ. จณิสตา เสนา
26 44562 ด.ญ. จิรัชชา จิตตรัตน์
27 44574 ด.ญ. ชนินาถ ตันหยงทอง
28 44586 ด.ญ. ญาณิศา บุตรโสภา
29 44604 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุรินทร์
30 44614 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ตันติปาลีพันธ์
31 44618 ด.ญ. ณิชกาน รักพวก
32 44632 ด.ญ. ธนลักษณ์ ทวีสมาน
33 44648 ด.ญ. นันทนัท กล่ินศรีสุข
34 44662 ด.ญ. ปวริศา ไตรศรี
35 44677 ด.ญ. พลอยชมพู อะนะฝร่ัง
36 44702 ด.ญ. แพรวพิรุณ พงศานนท์
37 44717 ด.ญ. ภัทราวดี พูนแก้ว
38 44735 ด.ญ. วรรนิภา เมฆม่วง
39 44748 ด.ญ. ศิริกาญจน์ ทศกาญจน์
40 44761 ด.ญ. สุภนิชา อินทรอุดม

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
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น.ส.ณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน

นายพัฒนพล น าพากิจ

1 44234 ด.ช. กฤตภาส ศิริพงศ์
2 44247 ด.ช. กันตพงศ์ แซ่อ๋อง
3 44257 ด.ช. เกียรติภูมิ อ๋ึงสกุล
4 44270 ด.ช. จิรเดช วงศ์ลักษณพันธ์
5 44281 ด.ช. ชนกานต์ เหล็กเพ็ชร
6 44294 นาย ชานน กองทัพ
7 44307 ด.ช. ณภัทร คนรู้
8 44308 ด.ช. ณภัทร เจริญผล
9 44319 ด.ช. ณัฐนันท์ แซ่หลิม
10 44331 ด.ช. ทศธรรม เอ่งฉ้วน
11 44335 ด.ช. ธนกฤต แซ่เอ๋ียว
12 44340 ด.ช. ธนภูมิ มหายศ
13 44357 ด.ช. นทภัทร สุขย่ิง
14 44374 ด.ช. ปฏิภาณ ศรีเมือง
15 44390 ด.ช. ปัณณธร สัมฤทธ์ิ
16 44406 ด.ช. พงศพัศ สงนวล
17 44420 ด.ช. พิศุทธ์ิ เอ่ียมสกุล
18 44438 ด.ช. ภูเบศ คงคล้าย
19 44451 ด.ช. ยศวริศ อมรกล
20 44465 ด.ช. รัฐภูมิ ฤกษ์ส ารวจ
21 44476 ด.ช. วรเดช แก้วงามดี
22 44486 ด.ช. วิชยุตม์ ก่ิงทอง
23 44503 ด.ช. ศุภฤกษ์ ใจด้วง
24 44516 ด.ช. สุรพัศ เมธาสุนทรพจน์
25 44528 ด.ช. อภิวิชญ์ อู่ศรี
26 44541 ด.ญ. กรณิศา อังสิริกุล
27 44555 ด.ญ. จันทกานต์ ดวงรักษ์
28 44576 ด.ญ. ชนิสรา สุวรรณจิต
29 44588 ด.ญ. ฐานิดา กาพยาทร
30 44605 ด.ญ. ณัฏฐธิดา สัจกุล
31 44616 ด.ญ. ณัฐริกา โวหาร
32 44634 ด.ญ. ธนัญชนก ม่ันคง
33 44650 ด.ญ. นัสวีน ทองย่น
34 44660 ด.ญ. ปภัสรา ชลสุวัฒน์
35 44686 ด.ญ. พิชญธิดา เพลาโสภา
36 44703 ด.ญ. แพรววนิต บัวบุญ
37 44719 ด.ญ. ภูเพียงฟ้า เทผู่
38 44737 ด.ญ. วรัมพร นาคนคร
39 44750 ด.ญ. ศิรินทรา ส่ิงท่ีรัก
40 44763 ด.ญ. สุวพัชร สุดตะเมือง

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข   

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
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1 44236 ด.ช. กฤตยชญ์ แซ่ล่ิม
2 44246 ด.ช. กันตพงศ์ เก็บทรัพย์
3 44259 ด.ช. ไกรสร สินเกษม
4 44271 ด.ช. จิรทีปต์ อ่ าย้ิม
5 44282 ด.ช. ชนาธิป จิตต์ซ่ือ
6 44295 ด.ช. ชาฮีรอน ยืนยงค์
7 44309 ด.ช. ณภัทร มีอรุณ
8 44321 ด.ช. ดนุวัศ ดอกกะฐิน
9 44332 ด.ช. ทัตพงษ์ พงษ์จะฤทธ์ิ
10 44344 ด.ช. ธนินณัฏฐ์ หล่อโลหการ
11 44358 ด.ช. นนทชา สมตัว
12 44376 ด.ช. ปทาน เก้ือสกุล
13 44391 ด.ช. ปัณณธร สุนธารักษ์
14 44409 ด.ช. พชร เมฆาพร
15 44421 ด.ช. พีรดนย์ เลิศไกร
16 44439 ด.ช. ภูมินันท์ ย่องจีน
17 44453 ด.ช. ย่ีสิบเก้ามกรา แก้วบุตรสา
18 44467 ด.ช. ราเมศวร์ มุสิกรัตน์
19 44475 ด.ช. วรกานต์ ซ้วนล่ิม
20 44487 ด.ช. วินทกร เย็นฉ่ า
21 44505 ด.ช. ศุภวิชญ์ พรหมทอง
22 44518 ด.ช. อชิระ มหาชัยชนะ
23 44529 ด.ช. อรรถ พล  องค์อาจ 
24 44543 ด.ญ. รัฎฐา ศรีตุลมาศ
25 44557 ด.ญ. จันทิมณฑ์ กันภัย
26 44577 ด.ญ. ชรกร อุ่นชูศรี
27 44590 ด.ญ. ฐิติธรณ์ สุวรรณรัฐภูมิ
28 44608 ด.ญ. ณัฐกฤตา อนันตชาติ
29 44623 ด.ญ. ดวงกนก วงศ์พิกุล
30 44635 ด.ญ. ธมนวรรณ ต้ังวรรณกุล
31 44652 ด.ญ. นุชนรี ว่องไว
32 44664 ด.ญ. ปัณณ์ยิษฐา สร้างเมือง
33 44687 ด.ญ. พิชญธิดา วิโรจนาวัฒน์
34 44704 ด.ญ. แพรวา จิตรจง
35 44722 ด.ญ. เมธาวรินทร์ เมืองไข่
36 44730 ด.ญ. รุ่งไพลิน นิลภักดี
37 44739 ด.ญ. วริศรา จันทร์เพ่ิมพูนผล
38 44751 ด.ญ. ศุภากานต์ ศุภนาม
39 44766 ด.ญ. หฤทชนัน พลรบ

นายพรชัย วงศ์เป่ียมศักด์ิ

น.ส.ววรรณภา สมบูรณ์สร้าง   

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข 



1 44237 ด.ช. กฤติวัฒน์ แสวงผล
2 44249 ด.ช. กันตภูมิ ด าเกิด
3 44260 ด.ช. เขมฑัต แป้นเถาว์
4 44272 ด.ช. จิรพันธ์ุ สวัสด์ิ
5 44283 ด.ช. ชยพล มากผล
6 44297 ด.ช. ชีระวิทย์ กีรติวัฒนานุศาสน์
7 44311 ด.ช. ณัฎฐากร มานะธ ารงศักด์ิ
8 44322 ด.ช. ดานิษ ทองย้อย
9 44333 ด.ช. ทัศนศักด์ิ ล่ าศิริรัตนกุล
10 44342 ด.ช. ธนวรรธน์ เชาวน์ไวย
11 44359 ด.ช. นนท์ธวัช อนงค์
12 44378 ด.ช. ปภังกร พรหมราช
13 44392 ด.ช. ปัณณวรรธ รอดสีเสน
14 44410 ด.ช. พชรดนัย อริยวงศ์โสภณ
15 44423 ด.ช. พีรพัฒน์ วิทยาพิเชฐ
16 44426 ด.ช. พีรัช หม่ันการ
17 44441 ด.ช. ภูริชญ์ โกษาแสง
18 44454 ด.ช. โยธิน นครากรกุล
19 44468 ด.ช. ราเมศวร์ วิทยตันติกุล
20 44477 ด.ช. วรธน เดชานุภาพ
21 44488 ด.ช. วิราชวิชญ์ แซ่แต้
22 44507 ด.ช. สรัล บัวซ้อน
23 44519 ด.ช. อติกานต์ แซ่ตัน
24 44530 ด.ช. อัครชัย นิรมล
25 44545 ด.ญ. กันย์สินี สุจจิตร์จูล
26 44563 ด.ญ. จิราภัค อาชีวะระงับโรค
27 44578 ด.ญ. ชวัลรัตน์ เน้ืออ่อน
28 44591 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ดวงแข
29 44607 ด.ญ. ณัฐกฤตา บุญยัง
30 44624 ด.ญ. ดวงกมล วิฬาสุวรรณ
31 44636 ด.ญ. ธวัลรัตน์ แดงงาม
32 44653 ด.ญ. เนตรขวัญ พงศ์ภัคธัญธร
33 44667 ด.ญ. ปิยะธิดา อินทผลา
34 44691 ด.ญ. พิมชญา เจนเรือ
35 44694 ด.ญ. พิมพ์มุก อินทร์พรหม
36 44707 ด.ญ. ภรภัสสรณ์ นามบุตร
37 44724 ด.ญ. ยูวัยน่ีย์ ธัญญะภูสุวรรณ
38 44741 ด.ญ. วิชญาดา พรมบุญแก้ว
39 44752 ด.ญ. ศุภานัน เจียรวิบูลย์วงศ์
40 44770 ด.ญ. อภิชญา ณ ถลาง

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข

น.ส.ลัดดาวรรณ บัวแก้ว

นายภูวนาท สามสี

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
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1 44239 ด.ช. กฤษฎ์ิ จิรภัทรพิมล
2 44250 ด.ช. กันตินันท์ กล่อมเกล้า
3 44262 ด.ช. คณิน เท่ียงธรรม
4 44273 ด.ช. จิรวัฒน์ ต้ังตระกูล
5 44284 ด.ช. ชยากร พฤกษ์ประท่ิน
6 44299 ด.ช. เชาวนนท์ โสมพงษากุล
7 44312 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ จอนด้วง
8 44323 ด.ช. เดชนรินทร์ คงเสน
9 44345 ด.ช. ธเนศพล เจริญสุข
10 44346 ด.ช. ธรณ์ธันย์ โชคพัชรอมร
11 44360 ด.ช. นพัตธร ธนะภพ
12 44380 ด.ช. ปฤณเมษ สุวรรณเดช
13 44393 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ปัญจเส็น
14 44399 ด.ช. ปุณณกันต์ เฟ่ืองแก้ว
15 44413 ด.ช. พัชรดนัย สุขสมบูรณ์
16 44428 ด.ช. ภณัฐ ไชยพจน์
17 44442 ด.ช. ภูริณัฐ ย่องบุตร
18 44455 ด.ช. รชต คงกะพันธ์
19 44466 ด.ช. ราชภัทร ปัญญาดี
20 44478 ด.ช. วรัญญู กมลภักดีสกุล
21 44491 ด.ช. ศรุต บุญเรือง
22 44508 ด.ช. สรายุทธ์ิ ถ่ินสะท้อน
23 44520 ด.ช. อธิกิต เถ่ือนถ้ าแก้ว
24 44531 ด.ช. อัครพล ลีลานนท์
25 44546 ด.ญ. กิตยาภรณ์ สอนแก้ว
26 44564 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ คงสวัสด์ิ
27 44580 ด.ญ. ชีวารีย์ ครอบครองวงศ์
28 44594 ด.ญ. ฑิตฐิตา สัตยาภรณ์พิพัฒน์
29 44609 ด.ญ. ณัฐการต์ วงษ์ขุลี
30 44625 ด.ญ. เตชินี ขาวเผือก
31 44641 ด.ญ. ธัญวรัตน์ เดชแก้ว
32 44654 ด.ญ. เบญจวรรณ ดีบุกกรรม
33 44669 ด.ญ. ปุญชรัสม์ิ แซ่กวน
34 44695 ด.ญ. พิรญาณ์ ทีปะปาล
35 44708 ด.ญ. ภัคจิรา หอยมุข
36 44725 ด.ญ. เยาวดี กิไพโรจน์
37 44731 ด.ญ. ลลดา  ประดิษฐ์
38 44742 ด.ญ. วิบูลจรีย์ ศรีวิจิตร
39 44753 ด.ญ. โศภิษฐา จะอ่ือ
40 44773 ด.ญ. อภิศรา คมกล้า

ครูท่ีปรึกษาตอน ก  

ครูท่ีปรึกษาตอน ข 

นางกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์

น.ส.ณฐกานต์ สุวรรณมณี

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/12    ปีกำรศึกษำ 2565



1 44240 ด.ช. กฤษฏ์ แซ่อุ้ย
2 44251 ด.ช. กัลป์ วัฒนาทรัพย์เจริญ
3 44258 ด.ช. ไกรวิชญ์ พรหมจันทร์
4 44263 ด.ช. คามิน กาญจนสิทธ์ิ
5 44276 ด.ช. เจตนิพัทธ์ เผ่าจ ารูญ
6 44285 ด.ช. ชยานันต์ ทองดวง
7 44300 ด.ช. โชคชัย การเท่ียง
8 44313 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ ปุรเชษฐาสกุล
9 44325 ด.ช. ติณณ์พัฒน์ เพ็งจันทร์
10 44337 ด.ช. ธนเดช ทองสร้าง
11 44347 ด.ช. ธรธัญ มหาพรหมประเสริฐ
12 44361 ด.ช. นวพล จินดาพล
13 44383 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ธันยปิติพัฒน์
14 44398 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ภัทรปกรณ์
15 44412 ด.ช. พรอนันต์ เจียระนัย
16 44414 ด.ช. พัฒชนัย เพชรชู
17 44429 ด.ช. ภัคพล ปล้องแก้ว
18 44443 ด.ช. ภูรินท์ สมหวัง
19 44458 ด.ช. รณภพ คงหนูแก้ว
20 44469 ด.ช. ลภัสกร โสทอง
21 44479 ด.ช. วรัญญู บุตรเพ็ชร
22 44492 ด.ช. ศักย์ศรณ์ เกล้ียงจิตร
23 44509 ด.ช. สหัสคุณ โสมจันทร์
24 44521 ด.ช. อธิธัช ภูมิธนาศิต
25 44535 ด.ช. อัศว พงศ์ ช่วย พันธ์
26 45561 ด.ช. วิชญ์ภาส บุญต้ังใจ
27 44548 ด.ญ. กุลปิยา เครือบุตร
28 44565 ด.ญ. ฉัตรินี ฮ่อบุตร
29 44582 ด.ญ. โชติกา วิเชียรวรรธนะ
30 44597 ด.ญ. ณภัทร ประสมกิจ
31 44626 ด.ญ. ทรงพรรณ ธีรพงศ์กร
32 44642 ด.ญ. นพรดา ทองคลอด
33 44655 ด.ญ. ปฐวีกานต์ เกะประจันทร์
34 44709 ด.ญ. ภัณทิลา หวังสุทธปิติ
35 44726 ด.ญ. รวินท์นิภา เทพพิกุล
36 44734 ด.ญ. ลักษมี พิทยานฤมาน
37 44743 ด.ญ. ศศิพัชร สวยงาม
38 44755 ด.ญ. สมันตชิดา คมกล้า
39 44781 ด.ญ. อุไรรัตน์ พิมพ์ทอง
40 45562 ด.ญ. พิชชาภา กาฬมิค

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.ธิดาทิพย์ เศษภักดี

นายภานุสรณ์ สงวนสิน

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข 

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/13   ปีกำรศึกษำ 2565



1 44241 ด.ช. กวินท์ เกิดผล
2 44253 ด.ช. กิตติธัช รอบการ
3 44265 ด.ช. จตุพร เพ็ชรล้วน
4 44277 ด.ช. ฉัตรนนท์ โปธิยวง
5 44286 ด.ช. ชยุตพงศ์ หนูทอง
6 44301 ด.ช. ฐาธนิภัทร์ แจ้งไข
7 44314 ด.ช. ณัฏฐนันท์ โฉมเรือง
8 44326 ด.ช. เตชินท์ จลุท้ังส่ี
9 44336 ด.ช. ธนกฤต วิมลพันธ์ุ
10 44351 ด.ช. ธีรเดช ขาวทอง
11 44377 ด.ช. ปภังกร ตันเกษม
12 44386 ด.ช. ปัณณ์ วิชิตานุรักษ์
13 44400 ด.ช. ปุณยกร เรืองช่วย
14 44415 ด.ช. พัทธดนย์ สร้อยสน
15 44430 ด.ช. ภัทรจาริน เริงสมุทร
16 44445 ด.ช. ภูวเดช สุวรรณ
17 44459 ด.ช. รักษิต ตรีถ่ิน
18 44470 ด.ช. วงศกร จ่าแก้ว
19 44480 ด.ช. วรานนท์ กสิบาล
20 44481 ด.ช. วัชรพล ใจสุข
21 44494 ด.ช. ศาสตรินทร์ เชาวน์ฐายี
22 44510 ด.ช. สัคคพงศ์ ทิพานุกะ
23 44522 ด.ช. อธิพัชร์ แซ่ก่ า
24 44536 ด.ช. อิทธิกร ประทีป ณ ถลาง
25 44549 ด.ญ. เกศรา ศิริพงศาภรณ์
26 44566 ด.ญ. ชญานิศ พรหมวงศ์
27 44583 ด.ญ. ญัยดา ส าเภารัตน์
28 44598 ด.ญ. ณัชชา จันไชยยศ
29 44610 ด.ญ. ณัฐชยา อุ่นเมือง
30 44629 ด.ญ. ทอฝัน หนูทอง
31 44643 ด.ญ. นภสร ทองเน้ืองาม
32 44656 ด.ญ. ปณิตา หมุนเวียน
33 44673 ด.ญ. พรพิมล ทองปราบ
34 44713 ด.ญ. ภัทรพร รักมาก
35 44728 ด.ญ. รหัสไทย สุวะรักษ์
36 44736 ด.ญ. วรัชยา เอียบสกุล
37 44744 ด.ญ. ศิรดา สุวรรณกสิณ
38 44756 ด.ญ. สรินทร์ทิพย์ สมจริง
39 44779 ด.ญ. อุ่นรัก ปะจันทบุตร
40 45563 ด.ญ. นิสรีน ช่วยพริก

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นายชาคริตร์ เพ่ิมพูล

น.ส.นุชนาฏ เส็งเจริญสุข

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข 

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/14   ปีกำรศึกษำ 2565



1 44242 ด.ช. กวินภพ ทองตัน
2 44254 ด.ช. กิตติพงษ์ สกุลคุณานันต์
3 44266 ด.ช. จักรกฤษณ์ ศรีเลิศชลาลัย
4 44278 ด.ช. ฉัตรพีรกานต์ โภไคยภัทร
5 44288 ด.ช. ชโยดม จัดงาน
6 44290 ด.ช. ชลันธร อุไรกิจ
7 44302 ด.ช. ฐิติกร แซ่ต้ัง
8 44315 ด.ช. ณัฏฐพล วงศ์สวนนท์
9 44328 ด.ช. ทรงชัย ไฝงาม
10 44338 ด.ช. ธนพนธ์ ละอองพานิช
11 44355 ด.ช. ธีรเมธ ดีประเสริฐทรัพย์
12 44367 ด.ช. นิรัติกรณ์ นิยกิจ
13 44387 ด.ช. ปัณณชัย ชาวดง
14 44402 ด.ช. พงศกร โพธิยก
15 44416 ด.ช. พัทธนันท์ สิระวัฒิพงษ์
16 44422 ด.ช. พีรเดช กันภัย
17 44433 ด.ช. ภาคิน จันทวี
18 44440 ด.ช. ภูริ ศรีวิชา
19 44444 ด.ช. ภูวดล ตุลยสุข
20 44461 ด.ช. รัชฏธรรม ณ ตะก่ัวทุ่ง
21 44471 ด.ช. วงศกร เพ็ชรรักษ์
22 44482 ด.ช. วัชริศ ศรีพล
23 44496 ด.ช. ศิรวิทย์ แซ่ขู้
24 44511 ด.ช. สาธิต ภัทรจินดาวงศ์
25 44525 ด.ช. อนันต์ยศ สมิตชาติ
26 44537 ด.ช. อุทัย สกุลดิษฐ์
27 44551 ด.ญ. เขมจิรา ถ่ินฉลอง
28 44567 ด.ญ. ชฎาพร เชาวน์เลิศ
29 44584 ด.ญ. ญาณวิภา ค าสิงห์
30 44599 ด.ญ. ณัชชา แพทย์ปฐม
31 44612 ด.ญ. ณัฐธิชา สงวนปานนท์
32 44630 ด.ญ. ธนกมล ถนอมวงศ์
33 44644 ด.ญ. นภัทรสร ซอร์นญ่า บุญรักกว้าง
34 44658 ด.ญ. ปภัชญา โล่ห์แก้ว
35 44674 ด.ญ. พรรณวตี จันทร์สุริยพงษ์
36 44698 ด.ญ. เพชรรดา เผือกรักษ์
37 44714 ด.ญ. ภัทรวดี ศรีภิรมย์
38 44746 ด.ญ. ศิรภัสสร วงษ์ศรียา
39 44757 ด.ญ. สิรภัทรณ์ ชุมนวล
40 44767 ด.ญ. อชิรญาณ์ จงจิรมงคลชัย

น.ส.ภิญญวรรณ ดาบเหล็ก

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/15   ปีกำรศึกษำ 2565 ครูท่ีปรึกษา ตอน ข น.ส.เยาวดี หงษ์ทอง

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ครูท่ีปรึกษา ตอน ก  


