
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน

1 11762 ด.ช. จิราภทัร อุดมลาภ คุณครูปิญาำ รณ์  สิงห์บุญา
2 11763 ด.ช. ณฐัวฒิุ บุตรน ้าเพชร

3 11764 ด.ช. ปองพล ดีบุกกรรม

4 11765 ด.ช. ภูเมศ ธรรมรักษ์

5 11766 ด.ช. วรากร ผาสิงห์

6 11767 ด.ช. ศรัณยภ์คั อุ๋ยสกุล

7 11768 ด.ช. สุกฤษฏ์ิ วฒิุการ

8 11769 ด.ช. โอภาภูมิ เรืองเพง็
9 11770 ด.ญ. กญัญาพชัร์ ใจหาญ

10 11771 ด.ญ. ชญัญาพนัธ์ ถาวรธนิศร์

11 11772 ด.ญ. ณฏัฐล์ภสั ผลแกว้

12 11773 ด.ญ. ณิชา โยมสิน

13 11774 ด.ญ. ธญัวรินทร์ รอดเสวก

14 11775 ด.ญ. นพภสัสร บุญฉายา

15 11776 ด.ญ. บณัฑิตา พงศติ์วฒันากุล

16 11777 ด.ญ. สิมิลนั พึ่งแรง



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน

1 11778 ด.ช. กษิดิต เดชวตัร คุณครูรัตนำ รณ์  รัตนสุรกำรย์
2 11779 ด.ช. จนัทร์นิก ฤทธ์ิเดช
3 11780 ด.ช. จิรภทัร เส็งเล็ก
4 11781 ด.ช. ณฐักิตต์ิ ไพรสุวรรณ
5 11782 ด.ช. ทรูคาร์ ชาพนั
6 11783 ด.ช. ทตัตช์นก เบญ็อา้หมาด
7 11784 ด.ช. เทพหสัดิน ดีรักษา
8 11785 ด.ช. ธนากร ขวดแกว้
9 11786 ด.ช. บาร่อกตั แสนเรือง
10 11787 ด.ช. พิชญะ แซ่ตนั
11 11788 ด.ช. พีระพล วอ่งไว
12 11789 ด.ช. รัชกฤช จนัทร์สังสา
13 11790 ด.ช. วรันธร แสงสุข
14 11791 ด.ช. ศิวกร เทพสง
15 11792 ด.ช. เศรษฐา รสจนัทร์
16 11793 ด.ช. อติชาติ แซ่เอ๋ียว
17 11794 ด.ญ. กญัญาภคั ก่ิงแกว้
18 11795 ด.ญ. กณัทิภรณ์ รัตนา
19 11796 ด.ญ. กิรติกรณ์ บ ารุง
20 11797 ด.ญ. ชนญัธิดา ทิพยรั์กษา
21 11798 ด.ญ. ณฐัรดา สุวรรณรังษี
22 11799 ด.ญ. นภสักร สระแกว้
23 11800 ด.ญ. นภสัญาณ์ รอดหวาน
24 11801 ด.ญ. ฟิรตรี หะยสีะมาแอ
25 11802 ด.ญ. ลภสัรดา ทองประดบั
26 11803 ด.ญ. สุนิดษา นกศรีแกว้
27 11804 ด.ญ. สุภสัสรา ทองลี



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน
1 11469 ด.ช. กวนิ โยธารักษ์ คุณครุปุณยนุช  โ ชนำธำร
2 11470 ด.ช. กิติพฒัน์ จินดาพล
3 11472 ด.ช. ณภทัร คุมพวกมิตร
4 11473 ด.ช. เดชาธร วงศชู์ปาน
5 11474 ด.ช. ธนัวา ชาวพม่า
6 11475 ด.ช. ปภาวชิญ์ ใจดี
7 11476 ด.ช. พีรกร ศิริวฒัโน
8 11477 ด.ช. ภูปกรณ์ วงิวอน
9 11478 ด.ช. วรีวฒัน์ ชูบวั
10 11479 ด.ช. สิปปกร หม่ืนกลา้
11 11480 ด.ช. อดิเทพ เกา้ศรีสุวรรณ
12 11503 ด.ช. ธรณสั ทองคงแกว้
13 11997 ด.ช. ภานุวฒัน์ วงศา
14 11481 ด.ญ. จิณห์จุฑา แซ่ตนั
15 11482 ด.ญ. ซูรี ลี
16 11483 ด.ญ. ณฐันรี สัตบรรณ
17 11484 ด.ญ. ณฐัวภิา เอ๋ียวสกุล
18 11485 ด.ญ. ณิชารีย์ วงัแสง
19 11486 ด.ญ. ดว้ยเกลา้ รอดเสวก
20 11487 ด.ญ. ทอฝัน ใจบรรเจิด
21 11488 ด.ญ. ปวรวรรณ ศรีงาม
22 11489 ด.ญ. ภคัจิรา ศรีเพญ็
23 11490 ด.ญ. มนสันนัท์ องัคเศกวไิล
24 11491 ด.ญ. ฤทยัรัตน์ กนัดิษฐ์
25 11492 ด.ญ. สุฐิมน จนัทร์แสงศรี
26 11493 ด.ญ. อริญรดา ธนาเจริญวงศ์
27 11998 ด.ญ. ชญัญานุช มูลหมนั



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน

1 11494 ด.ช. จิรภทัร ปานทอง คุณครูเกศสยำม  ตันมณปีระเสริฐ

2 11495 ด.ช. ชวกร ชูบวั
3 11496 ด.ช. ชญัญาวฒัน์ หนุผนั
4 11498 ด.ช. ชิษณุพงษ์ สลีวงศ์
5 11499 ด.ช. โชคอนนัต์ นทีธร
6 11500 ด.ช. ณัฐชนนท์ ลูกไม
7 11501 ด.ช. ณัฐพนธ์ เจริญเรืองวงศ์
8 11502 ด.ช. ธนวฒัน์ เพชรประทุม
9 11505 ด.ช. พลภทัร แสงชุ่ม
10 11506 ด.ช. พิชยตุม์ เดชวตัร์
11 11507 ด.ช. พีรภทัร ทองดี
12 11508 ด.ช. พุฒิพงศ์ อยูฉิ่ม
13 11509 ด.ช. ภาคิน มหาวรรณศรี
14 11510 ด.ช. ภูรินทร์ พรหมพนัธุ์
15 11511 ด.ช. วรเมธ แกว้นวนจริง
16 11512 ด.ช. วาซี จรัสดิษญากูร
17 11513 ด.ช. ศิรากร แยม้ใหม่
18 11514 ด.ช. ศุภกร พุทธสังฆราช
19 11515 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ ผอ่งแผว้
20 11516 ด.ช. อภิชาติ สีทอง
21 11517 ด.ช. อคัรเดช ทวบีวรมงคล
22 11999 ด.ช. อคัรพล ธรรมวฒัน์
23 12000 ด.ช. ชินภทัร จิตตะเสโน
24 12001 ด.ช. กฤตภคั จนัทร์สังสา
25 12002 ด.ช. นพคุณ พงษสุ์วรรณ
26 11518 ด.ญ. กรวรรณ ฤทธิไธสง
27 11519 ด.ญ. กญัญาภคั สุภาพ
28 11520 ด.ญ. กญัญาวร์ี ประสงคล์าภ
29 11521 ด.ญ. ณัฐริกา เส้ียมสอน
30 11522 ด.ญ. นารีรัตน์ แสงศรีจนัทร์
31 11523 ด.ญ. เมลิสสา เชร์มอล
32 11524 ด.ญ. ศุภณัฐ กุลลิมา
33 11526 ด.ญ. อนิลฑิตา เสนาหม่ืน
34 12003 ด.ญ. ทิตยา สรณะไตร



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตวั ช่ือ-สกลุ ครูประจ ำช้ัน
1 11125 ด.ช. ญาณกร พูลวโรดม คุณครูศศิกำนต์  แซ่ตัน
2 11126 ด.ช. ณฏัฐวี กนัดิษฐ
3 11127 ด.ช. ธนัวา แสงทอง
4 11128 ด.ช. บุณยภูฑิล แซ่วอ่ง
5 11129 ด.ช. ปัณณธร ชุมรักษ์
6 11130 ด.ช. พชัรากร อารียพ์งศ์
7 11131 ด.ช. ภูรินทร์ จนัทร์เมือง
8 11132 ด.ช. รวีร์วงศ์ สุวรรณรัตน์
9 11133 ด.ช. รัฐธนนท์ วฒิุการณ์ทวีสิน
10 11134 ด.ช. รัฐธรรมนูญ นิลสุวรรณ
11 11135 ด.ช. สิทธิศกัด์ิ ทองมี
12 11136 ด.ช. สิรวิชญ์ สงสีจนัทร์
13 12004 ด.ช. ธนภทัร ชุ่มเช้ือ
14 12005 ด.ช. ไอลวิน สุรัตนจ์นัทร์กลุ
15 11137 ด.ญ. กมลพิชย์ จ านงคจิ์ต
16 11138 ด.ญ. ชญาภา บุดดาเพง็
17 11139 ด.ญ. ชุติกาญจน์ อุดมลาภ
18 11140 ด.ญ. ณฏัฐณิชา เสียงวิสูตร์
19 11141 ด.ญ. ทกัษณภคัรญ์ ภาษี
20 11142 ด.ญ. นนัณภชัสรน์ ทองประดบั
21 11143 ด.ญ. พทัธรินทร์ แพรนาม
22 11144 ด.ญ. พสันนัท์ นิมมา
23 11145 ด.ญ. รจนาไฉน ร่อนรา
24 11146 ด.ญ. สรินพศั ระงบัพาล
25 11147 ด.ญ. อรรถชราภรณ์ บุญแปง
26 11148 ด.ญ. อฟัณนัทร์ คะหะปะนะ
27 11149 ด.ญ. พิชญาภคั วรรณบวร
28 12006 ด.ญ. เพชรชนก ดิษฐราชา
29 12007 ด.ญ. แสนรัก สงวนนาม
30 12008 ด.ญ. ไอลดา ทองยอ่น



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน

1 10907 ด.ช. โกศล วชิรสกุลวงศ์ คุณครูกฤตญาำ มะลเิครือ

2 10908 ด.ช. จารุทศัน์ ทองเกิด
3 10909 ด.ช. ชานนท์ ติรดุลยาพงศ์
4 10910 ด.ช. ทตัฐภทัร เบญ็อา้หมาด
5 10911 ด.ช. ธนกฤต ค าอ่อน
6 10912 ด.ช. ธนปกรณ์ ศรีงาม
7 11304 ด.ช. กิตติพศ คุม้บา้น
8 11404 ด.ช. ณฐัณภทัร์ จ าปีพนัธ์ุ
9 11405 ด.ช. ศิรสิทธ์ิ แสงทอง
10 10914 ด.ญ. ขวญัจิรา ตนัทนิส
11 10915 ด.ญ. ณฐัชา เซ่งปุ่น
12 10916 ด.ญ. ณฐัณิชา เยน็กาย
13 10917 ด.ญ. นนน่ี ไกรทอง
14 10919 ด.ญ. ภทัรชนก แซ่โงว้
15 10920 ด.ญ. ลภสัรดา นีรขนัธ์
16 10921 ด.ญ. วชรวรรณ กตญัญู
17 10922 ด.ญ. วรปรียา ผาสิงห์
18 10923 ด.ญ. สุภาวณีิ พนัธ์ุนอ้ย
19 10925 ด.ญ. อภสันนัท์ กุลปราการ
20 10926 ด.ญ. อริสา หนกัแน่น
21 10927 ด.ญ. อารีนา วสุิทธ์ิ
22 11406 ด.ญ. หยกผกา มีดวง
23 11669 ด.ญ. ปุณยนุช จนัทร์หนู
24 12009 ด.ญ. วริศรา ล่องทอง
25 12010 ด.ญ. วนิดา วงศา



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน

1 12015 ด.ช. กนัตินนัท์ แซ่ซี คุณครูขวญัาจิต  บุญาทอย

2 12016 ด.ช. กิตติพฒัน์ โชติธนวงษษ์า

3 12017 ด.ช. ธนิสร อุดมลาภ

4 12018 ด.ช. ธีรวชัร กอ้มมณี

5 12019 ด.ช. นิติธร กนกผกา

6 12020 ด.ช. ภานุพิชญ์ เกิดสุข

7 12021 ด.ช. มงักร อ่อนช่ืนจิตร

8 12022 ด.ช. ศิวฤทธ์ิ รอสส์

9 12023 ด.ช. ศุภโชติ สันติวสุิทธากุล

10 12024 ด.ญ. แกว้ทิพย์ แตงโม

11 12025 ด.ญ. ชณิสรา ปรีชาการ

12 12026 ด.ญ. ธนพร ประทาน

13 12027 ด.ญ. ธรรมิกา ลียวฒันานุพงศ์

14 12028 ด.ญ. ปริณดา ปริชาตินนท์

15 12029 ด.ญ. ปริยากร ปริชาตินนท์

16 12030 ด.ญ. ศิรดา ล่ิมสกุล

17 12031 ด.ญ. อรณิชชา แกว้เอียด



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน

1 10550 ด.ช. กิตติวนิท์ อภินนัทสิ์นดี คุณครูนงลกัษณ์  ทองประดับ
2 10565 ด.ช. อลัฟาน ตวนั
3 10583 ด.ช. ชยานนัท์ จนัทร์รัตน์
4 10589 ด.ช. ปฐวี แกว้สองเมือง
5 10594 ด.ช. ไรวนิท์ สามารถ
6 10596 ด.ช. วรีภทัร เหลก็แดง
7 10597 ด.ช. สรรเพชญ ชนะฤทธ์ิ
8 10617 ด.ช. ธนทรัพย์ เป้าทอง
9 10621 ด.ช. ธีรวฒัน์ สมนวนซี
10 10626 ด.ช. ยศกร พลสินธ์
11 11258 ด.ช. กฤตภาส บวัจนัทร์
12 11407 ด.ช. ณัฐภทัร โอพัง่
13 11528 ด.ช. ทศัน์พล สุวรรณธรรมมา
14 11530 ด.ช. พีรพฒัน์ ยาทิพย์
15 11531 ด.ช. เศรษฐี เช้ือศรีวงษ์
16 10567 ด.ญ. ขนิษฐน์นัท์ สมงาม
17 10570 ด.ญ. ณัฐพร วทญัญูกุล
18 10576 ด.ญ. พิชชานนัท์ กกักอ
19 10578 ด.ญ. ลลิตา เหล่าทอง
20 10598 ด.ญ. กญัญณ์ัชชา บุญจนัทร์
21 10603 ด.ญ. ปภสันนัท์ แพงสาร
22 10605 ด.ญ. พรลภสั คนัธจนัทร์
23 10612 ด.ญ. อุมารี ปลอดบุตร
24 10629 ด.ญ. กาญจน์เกลา้ ช่ืนจิตร์
25 10632 ด.ญ. ณิชกานต์ ศรีทรง
26 10634 ด.ญ. เบญจมาศ โสฬส
27 10636 ด.ญ. พรธิวา ศรศิริ
28 10892 ด.ญ. ภคัธีมา หินนอ้ย
29 11260 ด.ญ. สิราวรรณ ประดบัเพชร
30 11408 ด.ญ. พิภทัรา โกยสมบูรณ์
31 11409 ด.ญ. ชนญัธิดา อนุมาศ
32 11532 ด.ญ. ปิยมน ทองเลก็
33 11534 ด.ญ. ไพลิน คงช่วย
34 11535 ด.ญ. เยาวพา ชนะภกัดี



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกลุ ครูประจ ำช้ัน
1 10553 ด.ช. ณภทัร พลบุญ คุณครูนรีรัตน์  ประสิทธ์ิ
2 10557 ด.ช. นิรันตร์ การิกาญจน์
3 10560 ด.ช. พิสิษฐ์ ร่มร่ืน
4 10562 ด.ช. ภูดิศ ศรีบุญ
5 10581 ด.ช. กฤตภาส วงศล์กัษณพนัธ์
6 10584 ด.ช. ฐาปกรณ์ อรุณสวสัด์ิ
7 10585 ด.ช. ณฏัฐกิตต์ิ บรรจบกาญจน์
8 10586 ด.ช. ณฐัพล ชมช่ืน
9 10595 ด.ช. วรพล เสริมสร้าง
10 10618 ด.ช. ธนพฒัน์ วิทยา
11 10620 ด.ช. ธีรภทัร จนัทร์ใด
12 10623 ด.ช. พชัรพล เพช็รรัตน์
13 10625 ด.ช. ภูริพฒัน์ แพรนาม
14 10628 ด.ช. อนุวฒัน์ ยงคง
15 11527 ด.ช. คุณเดช คงขนัธ์
16 12011 ด.ช. ภคภทัร จิระสถิตย์
17 10566 ด.ญ. กานตญ์าดา อิศรางกรูณอยธุยา
18 10568 ด.ญ. จิราภคัร ชอบไว
19 10572 ด.ญ. ทิชาภทัธ์ิ โสะหาบ
20 10574 ด.ญ. ธีรดา กาญจนานิจ
21 10599 ด.ญ. ฐิติชญาณ์ ผลอินทอง
22 10602 ด.ญ. นลินณิภา สุขเพง็พะเนา
23 10604 ด.ญ. ปุญญิสา สมพา
24 10610 ด.ญ. ศศิธร ชูสวสัด์ิ
25 10631 ด.ญ. คณา ทิพยโ์ยธิน
26 10633 ด.ญ. ธมนวรรณ ชมช่ืน
27 10640 ด.ญ. สุจิตรา รัตน์คช
28 11255 ด.ญ. ปพิชญา บุญรอด
29 11411 ด.ญ. ศศิกานต์ จุลแกว้
30 11536 ด.ญ. รวีกานต์ นนัตชยัฐิติเมธา
31 11538 ด.ญ. สุธิตา ภู่ศิริพงษ์
32 11761 ด.ญ. พชัริดา โพธ์ิจุไร
33 12012 ด.ญ. สุภาวรรณ เรืองเดช



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน
1 10115 ด.ช. ปริยาภทัร เสนทอง คุณครูรีน่ำ  เจ๊ะมุเกง็
2 10161 ด.ช. อชัร๊อฟ สุเมรุ
3 10551 ด.ช. เกียรติรัตน์ พรมแกว้
4 10559 ด.ช. พงศกร แกว้ทองศร
5 10561 ด.ช. ภทัรกฤช สกลจิตสุภา
6 10564 ด.ช. อภิชาติ สุขเกษม
7 10582 ด.ช. กอ้งภคั โกกนุทาภรณ์
8 10588 ด.ช. นพคุณ เจริญจิตร์
9 10590 ด.ช. ปิยะวทิย์ เพชรศรี
10 10592 ด.ช. ม่ิงมงคล จนัทร์สุวรรณ์
11 10613 ด.ช. กรรณชยั อกัษร
12 10614 ด.ช. กฤษดา บุญช่วย
13 10624 ด.ช. ภาคิน ยศนาม
14 10627 ด.ช. สิงหา ซัว่เซ่งอ๋ี
15 11256 ด.ช. จสัตินชชัพิมุก ฮาร์เกมา
16 11529 ด.ช. ธนปรรณ จนัทะรังษี
17 10569 ด.ญ. ณัฐนิชา หยอ่งก๊ก

18 10571 ด.ญ. ณัฐิกา ทองแยม้

19 10577 ด.ญ. มาลิณี ปานพุ่ม

20 10579 ด.ญ. ศศิประภา เพชรรักษ์

21 10580 ด.ญ. สุปาณี ไกรษร

22 10600 ด.ญ. ธญัญลกัษณ์ หาญสุด

23 10606 ด.ญ. ภคัพิดา อินทวงษ์

24 10607 ด.ญ. มุซมัมิน อกัษร

25 10611 ด.ญ. สุวพิชญ์ กาลก าเหนิด

26 10630 ด.ญ. เขม็ทิกา หยงสตา

27 10639 ด.ญ. ระพีพฒัณ์ โกศลสรวทิย์

28 10664 ด.ญ. วมิพว์ภิา สลวยเอ่ียม

29 10868 ด.ญ. ฮุสนา สุเมรุ

30 11257 ด.ญ. กิตติภา ม่วงดี

31 11533 ด.ญ. พิทยณิ์ชา ชูช่วย

32 11537 ด.ญ. ศศิพิมล วฒิุการ



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน

1 10643 ด.ช. ธนดล เนาวไ์พร คุณครูโมริยำห์ ทรงศิลป์

2 10644 ด.ช. ธีทตั จินดานิล
3 10645 ด.ช. ธีรเมธ ศรวงค์
4 10646 ด.ช. นพรัตน์ กนัดิษฐ์
5 10647 ด.ช. นราวชิญ์ จนัทร์ทอง
6 10648 ด.ช. ปภงักร รัษฎาวงศ์
7 10649 ด.ช. ปรเมศ รอดเสวก
8 10650 ด.ช. พชัรกณัน์ ภาษี
9 10651 ด.ช. ภูธเนศ เพช็รแกว้
10 10653 ด.ช. ศุภกร ส าเนียงวฒิุกร
11 10654 ด.ช. สถิตพงศ์ นิธิสกุลไพศาล
12 10655 ด.ช. อมรเทพ เซ่งปุ่น
13 12013 ด.ช. วงศว์ริศ ถาวรธนิศร์
14 12014 ด.ช. จิรวชิญ์ มากหลาย
15 10656 ด.ญ. ชญัญาภคั ขณัฑมาส

16 10657 ด.ญ. ณชัชานิษฐ์ จนัทร์มี

17 10658 ด.ญ. ธญัญรัตน์ วนิสน

18 10659 ด.ญ. ธญัวรัตน์ ควรกลา้

19 10660 ด.ญ. ปวนัรัตน์ มิตรพระพนัธ์

20 10661 ด.ญ. เปรมมิกา สายเพชร

21 10662 ด.ญ. พรรณิภา ทองค า

22 10663 ด.ญ. รัชชุดา ณตะกัว่ทุ่ง

23 11539 ด.ญ. ดีญาน่า หอมหวล

24 11540 ด.ญ. ปรีณาพรรณ ฉตัรทอง



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน

1 10104 ด.ช. คุณธรรม เท่ียงธรรม คุณครูปรำณ ี หมแิหม
2 10106 ด.ช. จิรัฏฐ์ ตนัติววิทัน์
3 10107 ด.ช. ชนาธิป กลา้ปราบโจร
4 10108 ด.ช. ชาญวทิย์ รักจนัทร์
5 10112 ด.ช. ธนกร สุขศรีใส
6 10114 ด.ช. นนัทิน วงักาศ
7 10119 ด.ช. ภทัรกร กิระชานนท์
8 10121 ด.ช. ภูวศิ พฒัน์ทอง
9 10123 ด.ช. มุขพล สกุลชูแกว้
10 10143 ด.ช. จกัรินทร์ สร้างเหมาะ
11 10145 ด.ช. ชินวฒิุ จิรสัจจะกุล
12 10146 ด.ช. ณัฐพงศ์ บุญนาคแกว้
13 10151 ด.ช. พิชญพ์งศ์ ราชพล
14 10157 ด.ช. ศิรสิทธ์ิ มณีโชติ
15 10456 ด.ช. ชยพทัธ์ แซ่อ๋อง
16 10496 ด.ช. เพชรกลา้ ศรีสมุทร
17 10499 ด.ช. ภูมิพฒัน์ แสงสุวรรณ์
18 11543 ด.ช. วชิญพ์ล โรจนสารัมภกิจ
19 10132 ด.ญ. ธรัชนนัท์ กองแกว้กาเหรียญ
20 10133 ด.ญ. ธญัญรัตน์ หมายดี
21 10135 ด.ญ. พิชญาภา ธรรมวฒัน์
22 10137 ด.ญ. วรรณรพี โตสารภี
23 10139 ด.ญ. สุนิสา ฤทธิสมาน
24 10140 ด.ญ. ใหม่ตะวนั สิงห์รัตน์
25 10166 ด.ญ. ชญัญานุช เสาะหายิง่
26 10169 ด.ญ. ธญัชนก พาหน
27 10177 ด.ญ. โศภิดา จิรวฒันวจิารณ์
28 10483 ด.ญ. นยัน์ปพร มีอรุณ
29 10530 ด.ญ. ชลธิชา พรหมมณี
30 11296 ด.ญ. พฒันพณัณ์ วฒันพิศิษฏ์
31 11465 ด.ญ. กณัฐมณี ณนคร
32 11544 ด.ญ. นทัธมน ทองเลก็
33 11545 ด.ญ. สุธิมา บวัซอ้น
34 11552 ด.ญ. สุพิชชา กองผา



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตวั ช่ือ-สกลุ ครูประจ ำช้ัน

1 10101 ด.ช. กฤตติพงษ์ ใจปาละ คุณครูลดำวลัย์  ทองศรีทอง
2 10102 ด.ช. กนัตพงศ์ ถ่ินเกาะยาว
3 10111 ด.ช. ธงชยั ค าชมภู
4 10113 ด.ช. ธนกฤต ชายอีด
5 10122 ด.ช. โภคิน บุญเหลา
6 10124 ด.ช. ราเมศ กตญัญู
7 10147 ด.ช. เทศกาล เช้ือค าจนัทร์
8 10148 ด.ช. ธีรพงษ์ แดนเขต
9 10153 ด.ช. เลิศสุวณัณ์ ชยัราบ
10 10472 ด.ช. ศิวชั ถาวร
11 10536 ด.ช. อลงกต เบา้ลี
12 10905 ด.ช. จีระพงษ์ มะโนพฤกษ์
13 11263 ด.ช. ภาคิน เดชะพนัธ์
14 11464 ด.ช. สยาม ใจบรรเจิด
15 11542 ด.ช. เพชรรัตน์ ฤทธ์ิค า
16 11547 ด.ช. พชร คงกะพนัธ์
17 11551 ด.ญ ศรินทิพย์ ฤทธิไธสง
18 10125 ด.ญ. กรกช ณตะกัว่ทุ่ง
19 10126 ด.ญ. กนัทิยา แกว้มาก
20 10127 ด.ญ. จารุณิภา ริยะสุ
21 10138 ด.ญ. วรินทร์ แซ่เล้ียว
22 10172 ด.ญ. ประภาพร เหลาบวั
23 10173 ด.ญ. ปวริศา สุตเกล้ียง
24 10180 ด.ญ. อรนลิน วงศค์ าจนัทร์
25 10413 ด.ญ. ฟิรฮานา หะยีสะมาแอ
26 10505 ด.ญ. ณิชชารินทร์ ดีเสน
27 11550 ด.ญ. ปภงักร ฤทธิศกัด์ิ
28 11756 ด.ญ. รุจิวญัญ์ พิสิฐกรพงศ์
29 12015 ด.ญ. อยัยริ์ สุรัตนจ์นัทร์กลุ



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตวั ช่ือ-สกลุ ครูประจ ำช้ัน

1 9912 ด.ช. กิตติพงษ์ รัตน์คช คุณครูมณฑติำ  บุญาสุทธ์ิ

2 10103 ด.ช. กนัติพสั กางกิจ
3 10117 ด.ช. ปิยะวชัร์ แสงทอง
4 10120 ด.ช. ภาสกร อรุณศรี
5 10142 ด.ช. กนัติทตั ถ่ินเกาะยาว
6 10144 ด.ช. ชยงักรู เชนนิคุต
7 10149 ด.ช. นวพณ ขวญัยนื
8 10150 ด.ช. ปุณกนัต์ ไร่ใหญ่
9 10156 ด.ช. ศิรวทิย์ นกดา
10 10158 ด.ช. ศิวกร ปองเกรียงไกร
11 10189 ด.ช. ปราณนท์ ชิดเช่ียว
12 11261 ด.ช. วชิรวทิย์ สระบวั
13 11412 ด.ช. ธญัพิสิษฐ์ ชูศรี
14 11413 ด.ช. ภพนิพิฐ กลุวฒันาโสภณ
15 11546 ด.ช. ธีรภทัร กอ้มมณี
16 11548 ด.ช. ศิราวธุ ไชยรัตน์
17 11549 ด.ช. อินทชั โรมินทร์
18 9899 ด.ญ. สะกีน๊ะ หาดแกว้
19 10130 ด.ญ. ชลธิดา สินศิริ
20 10131 ด.ญ. ณฐัมล ถึงพร้อม
21 10134 ด.ญ. ธญัธร ค านนัท์
22 10162 ด.ญ. กชมน ออพฒันกลุ
23 10164 ด.ญ. จารุภทัร ริยะสุ
24 10165 ด.ญ. ชฎาทิพย์ ชยัสิทธ์ิ
25 10167 ด.ญ. ณฏัฐา จิรพฒันโสภณ
26 10170 ด.ญ. ธนัยก์นก หยัภาค
27 10176 ด.ญ. พิชชาภา ดีรักษา
28 10179 ด.ญ. อรชร สง่างาม
29 10524 ด.ญ. อภิธญัชนก สลวยเอ่ียม
30 11415 ด.ญ. จนัทกานต์ เพชรประทุม
31 11553 ด.ญ. อญัญาฎา ศกัด์ิเกิด



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล ครูประจ ำช้ัน
1 10184 ด.ช. เจตน์สฤษฏ์ิ สังขช่์วย คุณครูกุสุมำลย์   ำรส ำรำญา

2 10185 ด.ช. ชยณฐั จนัทร์เกิด
3 10186 ด.ช. ณภทัร จกัรกาญจน์
4 10188 ด.ช. ปรัตถกร มิตรพระพนัธ์
5 10191 ด.ช. พศิษฐ์ นิธิสกุลไพศาล
6 10192 ด.ช. ภานุวฒัน์ พลพงศว์ฒันา
7 10193 ด.ช. เมธสั คุมพวกมิตร
8 10195 ด.ช. ศุภกิตต์ิ พึ่งแรง
9 10197 ด.ช. ฮาซนั มงัสุรีย์
10 10509 ด.ช. อฑัฒกร ชูนินทร์
11 10533 ด.ช. ภาสกร ออพฒันกุล
12 10895 ด.ช. รัชชานนท์ ธีรภาพพงศพ์นัธ์
13 10902 ด.ช. กษิดิษฐ์ สมนาม
14 11264 ด.ช. วชัรพล วงศก์าศ
15 10198 ด.ญ. ณชัชาอร แวน่นาค
16 10200 ด.ญ. ณิชาภา ศรีทองค า
17 10201 ด.ญ. ปณิตา ศรีบุญ
18 10202 ด.ญ. ปพิชญา แซ่แต้
19 10204 ด.ญ. สุรางคพ์ิมล เกา้ศรีสุวรรณ
20 10450 ด.ญ. อุสาวดี จนัทสระ
21 10451 ด.ญ. ฐิชารัตน์ สุขล่ี
22 10890 ด.ญ. กิตยาภรณ์ เมฆฉาย
23 10906 ด.ญ. มิคาเอล่ามาร์ติน่า โรเน่ฟลอกิลเดมาร์ติน
24 11265 ด.ญ. กญัญาพชัร พลเทพ
25 11417 ด.ญ. นนัทน์ลิน ขนุพิบูลย์



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

ล ำดบั รหัสนักเรียน ช่ือ - สกลุ แผนกำรเรียน ครุประจ ำช้ัน

1 9833 ด.ช. มูฮ ำหมดัฮำริส เตะ๊สนู วทิย-์คณิต คุณครูสมฤทยั  ไชยสิทธ์ิ
2 10898 ด.ช. ธีรภทัร ชูแสง วทิย-์คณิต
3 11805 ด.ช. กฤตยชญ์ จนัทร์เพง็ วทิย-์คณิต
4 11806 ด.ช. ธีรสิทธ์ิ สรสิทธ์ิ วทิย-์คณิต
5 11807 ด.ช. ศรัณย์ภทัร ศรีนุ่น วทิย-์คณิต
6 9879 ด.ญ. เรืองรัศนรัญิซ ลูกหยี วทิย-์คณิต

7 11808 ด.ญ. กฤชสร เรืองเดช วทิย-์คณิต
8 11809 ด.ญ. จิรัญญำ พรมจิโน วทิย-์คณิต
9 11810 ด.ญ. พชัรภำ เตม็รัตน์ วทิย-์คณิต
10 9828 ด.ช. กรวิชญ์ วงศปั์ญญำ หุ่นยนต์
11 9883 ด.ช. ณภทัร กุมลำ หุ่นยนต์
12 11811 ด.ช. กรวิชญ์ เอ้ือเฟ้ือกลำง หุ่นยนต์
13 11812 ด.ช. กฤตภำส ล่ิมดุลย์ หุ่นยนต์
14 11813 ด.ช. ฐิติรุจ ยิง่ยวด หุ่นยนต์ คุณครูธันยพร  เกตุแก้ว
15 11814 ด.ช. ประกำยศิต อ่วมอยู่ หุ่นยนต์
16 11815 ด.ช. ปลวชัร มะลิวรรณ หุ่นยนต์
17 11816 ด.ญ. อรัญธภรณ์ ละมำ้ย หุ่นยนต์

18 11817 ด.ญ. กญัญำภทัร อบเชย ภำษำฯ
19 9886 ด.ช. พงศกร ฉนัทำรักษโ์ชติกุล ห้องเรียนทัว่ไป

20 9907 ด.ช. บดินทร์ แซ่ตั้น ห้องเรียนทัว่ไป

21 10416 ด.ช. สุวรรณภูมิ ตนัพิทกัษพ์งษ์ ห้องเรียนทัว่ไป

22 10891 ด.ช. ธิติพทัธ์ เมฆฉำย ห้องเรียนทัว่ไป

23 11818 ด.ช. กฤตภำส จบัจิตต์ ห้องเรียนทัว่ไป

24 11819 ด.ช. จตุรพิธพร เปรมศิริ ห้องเรียนทัว่ไป

25 11820 ด.ช. จสัติน ชยัรำช ห้องเรียนทัว่ไป

26 11821 ด.ช. พิเชษฐ์ สวำ่งวฒั ห้องเรียนทัว่ไป

27 11822 ด.ช. ภูธนัวำ ปิยณรงคโ์รจน์ ห้องเรียนทัว่ไป

28 11823 ด.ช. สงกรำนต์ สิทธิชยั ห้องเรียนทัว่ไป

29 11824 ด.ช. เฟำซำน จิตรลดำภิรมณ์ ห้องเรียนทัว่ไป

30 11825 ด.ช. เอกพล หลกัถำวร ห้องเรียนทัว่ไป

31 9872 ด.ญ. ขวญักมล เกิดทรัพย์ ห้องเรียนทัว่ไป

32 9919 ด.ญ. ปณิตำ ขอดิลกรัตน์ ห้องเรียนทัว่ไป

33 9952 ด.ญ. ณฏัฐำ เซ่งปุ่ น ห้องเรียนทัว่ไป

34 11826 ด.ญ. พนัธ์รักษำ รักษำวงษ์ ห้องเรียนทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

ล ำดับ รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล แผนกำรเรียน ครูประจ ำช้ัน

1 9831 ด.ช. ฉนัทพฒัน์ เพช็รประพนัธ์ กรีฑำ คุณครูจันจิรำ  ใหม่ยิม้

2 9888 ด.ช. อคัรพงษ์ วำรี กรีฑำ

3 11827 ด.ญ. อนุศรำ อนุศกัด์ิ กรีฑำ

4 11828 ด.ช. กฤติเดช แกว้ประเสริฐ ฟุตซอล

5 11829 ด.ช. จิรเมธ คุม้มิตร ฟุตซอล

6 11830 ด.ช. ชวนำกร พิมสอน ฟุตซอล

7 11831 ด.ช. บุญฤทธ์ิ กนกนำค ฟุตซอล

8 11832 ด.ช. พงศธร รักชำติ ฟุตซอล

9 11833 ด.ช. มโนชำ สิงคำระ ฟุตซอล

10 11834 ด.ญ. ณฐัวรำ ชุ่มเช้ือ ฟุตซอล

11 9827 ด.ช. พรเทพ แกลว้ณรงค์ วอลเลยบ์อลในร่ม

12 10512 ด.ช. ไตรรงค์ แกว้ฉิม วอลเลยบ์อลในร่ม

13 11835 ด.ช. เสฎฐพล ศรีลำ วอลเลยบ์อลในร่ม

14 11836 ด.ช. จกัษชน จกัขจุนัทร วอลเลยบ์อลในร่ม

15 11837 ด.ช. จิรเมธ พรมจิโน วอลเลยบ์อลในร่ม

16 11838 ด.ช. ธเนศ สุวรรณอุ วอลเลยบ์อลในร่ม

17 11839 ด.ช. พิชญธิดำ คนัธจนัทร์ วอลเลยบ์อลในร่ม

18 11840 ด.ช. พิชญธิดำ คนัธจนัทร์ วอลเลยบ์อลในร่ม

19 11841 ด.ช. รัชพล คงเพง็ วอลเลยบ์อลในร่ม

20 11842 ด.ญ. ไชษิตำ เสือปำน วอลเลยบ์อล
ชำยหำด

21 11843 ด.ญ. ธนพร ชยัสิทธ์ิ วอลเลยบ์อล
ชำยหำด

22 11844 ด.ช. สุภวฒัน์ อนุจรรยำ ดนตรีสำกล

23 11845 ด.ช. สุริยำ สังเสริม ดนตรีสำกล

24 11846 ด.ช. หสัณยั นำควจิิตร ดนตรีสำกล

25 11847 ด.ช. กนัตวชิญ์ หนูเชำ้ หอ้งเรียนทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

ล ำดบั รหัสนักเรียน ช่ือ - สกลุ แผนกำรเรียน ครูประจ ำช้ัน
1 9837 ด.ช. ยศกร ซ่ือรักษพ์งศ์ ห้องเรียนทัว่ไป คุณครูซะห์รุลอสัมำน วำเด็ง
2 9881 ด.ช. ปัญญำ เสนทอง ห้องเรียนทัว่ไป

3 11848 ด.ช. กรองพล พยคัฆก์ำลกลุ ห้องเรียนทัว่ไป

4 11849 ด.ช. กนัตธี์ภพ จนัทร์ทองน่ิม ห้องเรียนทัว่ไป

5 11850 ด.ช. ณฏัฐกร วริิยธรรมโสภณ ห้องเรียนทัว่ไป

6 11851 ด.ช. ณฐัชนน กองกำร ห้องเรียนทัว่ไป

7 11852 ด.ช. ธรำเทพ วงศจิ์ตตซ่ื์อ ห้องเรียนทัว่ไป

8 11853 ด.ช. ธีระภทัร์ สำรำง ห้องเรียนทัว่ไป

9 11854 ด.ช. นรำกรณ์ เมฆำ ห้องเรียนทัว่ไป

10 11855 ด.ช. บรรณวชิญ์ ค ำนอ้ย ห้องเรียนทัว่ไป

11 11856 ด.ช. บูรณศกัด์ิ ตำมหลวง ห้องเรียนทัว่ไป

12 11857 ด.ช. ปฐมพชัร์ กีรติโชติรส ห้องเรียนทัว่ไป

13 11858 ด.ช. ปัณณวฒัน์ หม่ืนพนั ห้องเรียนทัว่ไป

14 11859 ด.ช. พิชญะ บุญทองสงัข์ ห้องเรียนทัว่ไป

15 11860 ด.ช. พิชณะ บุญทองสงัข์ ห้องเรียนทัว่ไป

16 11861 ด.ช. มำโปรด บวัเกตุ ห้องเรียนทัว่ไป

17 11862 ด.ช. ศรีวชิยั ทองขำว ห้องเรียนทัว่ไป

18 11863 ด.ช. ศิวศั ดีทองอ่อน ห้องเรียนทัว่ไป

19 11864 ด.ช. สิทธิชยั สอสกลุ ห้องเรียนทัว่ไป

20 11865 ด.ช. อนุพงษ์ ทบัยงั ห้องเรียนทัว่ไป

21 9847 ด.ญ. กฤติยำคม อินทร์ฤทธ์ิ ห้องเรียนทัว่ไป

22 9924 ด.ญ. อมรรัตน์ สุรวทิย์ ห้องเรียนทัว่ไป

23 9928 ด.ญ. กนกวรรณ มงคล ห้องเรียนทัว่ไป

24 10453 ด.ญ. กญัญภชัร์ อยูเ่ยน็ ห้องเรียนทัว่ไป

25 11866 ด.ญ. กนัยำรัตน์ ทองข ำ ห้องเรียนทัว่ไป

26 11867 ด.ญ. จิดำภำ ชูเเกว้ ห้องเรียนทัว่ไป

27 11868 ด.ญ. ชลิตำ ธรรมนิยม ห้องเรียนทัว่ไป

28 11869 ด.ญ. บณัฑิตำ สุขแสน ห้องเรียนทัว่ไป

29 11870 ด.ญ. ปฐมำวดี ทองเก้ือ ห้องเรียนทัว่ไป

30 11871 ด.ญ. ศศิวรรณ ไชยวำรินทร์ ห้องเรียนทัว่ไป

31 11872 ด.ญ. ศิรภสัสร ล่ิมสกลุ ห้องเรียนทัว่ไป

32 11873 ด.ญ. สิตำ แซ่กวย ห้องเรียนทัว่ไป

33 11874 ด.ญ. สิรินดำ ประดบัศรี ห้องเรียนทัว่ไป

34 11875 ด.ญ. อมิตตำ คุม้พุม่ ห้องเรียนทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

ล ำดบั รหัสนักเรียน ช่ือ - สกลุ แผนกำรเรียน ครูประจ ำช้ัน

1 9829 ด.ช. ดิฐชยั สุวรรณำรักษ์ ห้องเรียนทัว่ไป คุณครูเยำวลกัษณ์  เสนำสวสัดิ์
2 9865 ด.ช. ปริพฒัน์ แพรนำม ห้องเรียนทัว่ไป

3 11556 ด.ช. อชัรัธ เหลก็แดง ห้องเรียนทัว่ไป

4 11876 ด.ช. กฤตดนยั แซ่เด่ียว ห้องเรียนทัว่ไป

5 11877 ด.ช. ณฐพล ภกัดี ห้องเรียนทัว่ไป

6 11878 ด.ช. ตีรณ สุขำรมย์ ห้องเรียนทัว่ไป

7 11879 ด.ช. ธนธรณ์ บุญรอด ห้องเรียนทัว่ไป

8 11880 ด.ช. ธีรภำส มนจริง ห้องเรียนทัว่ไป

9 11881 ด.ช. นวพรรษ ฤทธิพนัธ์ ห้องเรียนทัว่ไป

10 11882 ด.ช. ปพน แซ่หลิม ห้องเรียนทัว่ไป

11 11883 ด.ช. ปัณณวชิญ์ ทองค ำ ห้องเรียนทัว่ไป

12 11884 ด.ช. พงศกร วงศำค ำ ห้องเรียนทัว่ไป

13 11885 ด.ช. พิษณุ สุวรรณชำติ ห้องเรียนทัว่ไป

14 11886 ด.ช. รพีภทัร หำสะอำด ห้องเรียนทัว่ไป

15 11887 ด.ช. วษิณุ หำญชนะ ห้องเรียนทัว่ไป

16 11888 ด.ช. ศุภกร แซ่หล้ี ห้องเรียนทัว่ไป

17 11889 ด.ช. สิงห์หำ น่ำชม ห้องเรียนทัว่ไป

18 11890 ด.ช. อชิตพล สวยสุน ห้องเรียนทัว่ไป

19 11891 ด.ช. อติเทพ ขนุเนียม ห้องเรียนทัว่ไป

20 11892 ด.ช. อำรักษ์ ไข่แกว้ ห้องเรียนทัว่ไป

21 9903 ด.ญ. มนสันนัท์ กลุลิมำ ห้องเรียนทัว่ไป

22 9921 ด.ญ. กลัยำ กกักอ ห้องเรียนทัว่ไป

23 11893 ด.ญ. โชติกำ กอยฟอง ห้องเรียนทัว่ไป

24 11894 ด.ญ. กลัยธิ์ดำ ปำนวุน่ ห้องเรียนทัว่ไป

25 11895 ด.ญ. ญำณิศำ สุวรรณเนตร ห้องเรียนทัว่ไป

26 11896 ด.ญ. ณฐิักำ สง่ำพล ห้องเรียนทัว่ไป

27 11897 ด.ญ. ธนพร อุดมทรัพย์ ห้องเรียนทัว่ไป

28 11898 ด.ญ. ปัณณพร สิงห์แขง็แรง ห้องเรียนทัว่ไป

29 11899 ด.ญ. พชัรำวดี นวลศรี ห้องเรียนทัว่ไป

30 11900 ด.ญ. รวสิรำ บุญยรัตน์ ห้องเรียนทัว่ไป

31 11901 ด.ญ. วริศรำ ตนัติยะวงศษ์ำ ห้องเรียนทัว่ไป

32 11902 ด.ญ. สุรียพ์ร นำววีอ่ง ห้องเรียนทัว่ไป

33 11903 ด.ญ. หน่ึงฤทยั เกตุขวง ห้องเรียนทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

ล ำดบั รหัสนักเรียน ช่ือ - สกลุ แผนกำรเรียน ครูประจ ำช้ัน

1 9889 ด.ช. นรภทัร ณบำงชำ้ง ห้องเรียนทัว่ไป คุณครูทรงพร  สำนุสันต์
2 9890 ด.ช. อคัรวนิท์ เทินสระเกตุ ห้องเรียนทัว่ไป

3 11904 ด.ช. เกียรติกมล ทองสมบติั ห้องเรียนทัว่ไป

4 11905 ด.ช. กรฤต อำรีผล ห้องเรียนทัว่ไป

5 11906 ด.ช. กฤษณะ พวงแกว้ ห้องเรียนทัว่ไป

6 11907 ด.ช. จิรภทัร แซ่ตนั ห้องเรียนทัว่ไป

7 11908 ด.ช. ณฐกร ภกัดี ห้องเรียนทัว่ไป

8 11909 ด.ช. ณฐักฤต แซ่จู้ ห้องเรียนทัว่ไป

9 11910 ด.ช. ณฐักิตต์ิ เลียบทอง ห้องเรียนทัว่ไป

10 11911 ด.ช. ธนภทัร อิสอีด ห้องเรียนทัว่ไป

11 11912 ด.ช. ธีรภทัร รอดเสถียร ห้องเรียนทัว่ไป

12 11913 ด.ช. วชัรพล คุณะเวช ห้องเรียนทัว่ไป

13 11914 ด.ช. วชัรำกร โกยรัตนกลุ ห้องเรียนทัว่ไป

14 11915 ด.ช. ศรำวฒิุ ช่ืนชมทรัพย์ ห้องเรียนทัว่ไป

15 11916 ด.ช. ศกัด์ินนท์ เพช็รวจิิตร ห้องเรียนทัว่ไป

16 11917 ด.ช. อนนัดำ เตียวถำวรกลุ ห้องเรียนทัว่ไป

17 11918 ด.ช. อภินทัธ์ิ ไชยรักษ์ ห้องเรียนทัว่ไป

18 11919 ด.ช. อรรณวนิทร์ จนัทร์เมือง ห้องเรียนทัว่ไป

19 11920 ด.ช. อลงกรณ์ นุ่มนุ่น ห้องเรียนทัว่ไป

20 9842 ด.ญ. พิมพนิ์ภำ ถิรสตัยวงศ์ ห้องเรียนทัว่ไป

21 9867 ด.ญ. ณิชนนัทน์ กรดกำงกั้น ห้องเรียนทัว่ไป

22 11921 ด.ญ. กลุธิดำ ไชยรัตน์ ห้องเรียนทัว่ไป

23 11922 ด.ญ. คชำภรณ์ หนูพรม ห้องเรียนทัว่ไป

24 11923 ด.ญ. จิดำภำ หล่อทองลอ้ม ห้องเรียนทัว่ไป

25 11924 ด.ญ. ชนิดำ จำรุพงศำนนท์ ห้องเรียนทัว่ไป

26 11925 ด.ญ. ชำลิสำ อ่อนแกว้ ห้องเรียนทัว่ไป

27 11926 ด.ญ. ณชัธิชำ ตนัติวงศไ์พศำล ห้องเรียนทัว่ไป

28 11927 ด.ญ. ณฐัวดี พฒักอ ห้องเรียนทัว่ไป

29 11928 ด.ญ. พลอยลิณี กำรแกว้ ห้องเรียนทัว่ไป

30 11929 ด.ญ. พิชญำกร สุขเจริญ ห้องเรียนทัว่ไป

31 11930 ด.ญ. ริรลนี พรหมมำศ ห้องเรียนทัว่ไป

32 11931 ด.ญ. วริศรำ อินทรเรือง ห้องเรียนทัว่ไป

33 11932 ด.ญ. สิรภทัร แสงทิพย์ ห้องเรียนทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

ล ำดบั รหัสนักเรียน ช่ือ - สกลุ แผนกำรเรียน ครุประจ ำช้ัน

1 9539 ด.ช. ปรีชำ หำดแกว้ ห้องเรียนทัว่ไป คุณครูดนุลดำ  วฑัฒน
2 9835 ด.ช. วรวทิย์ คงกระพนัธ์ ห้องเรียนทัว่ไป

3 9862 ด.ช. รัชพล ค ำท่ีพึ่ง ห้องเรียนทัว่ไป

4 11466 ด.ช. วธิวนิท์ โคพะทำ ห้องเรียนทัว่ไป

5 11933 ด.ช. ธีรภทัร ด ำสุวรรณ ห้องเรียนทัว่ไป

6 11934 ด.ช. นครินทร์ เอียดอน้ ห้องเรียนทัว่ไป

7 11935 ด.ช. นนทกำนต์ จิตอ่อน ห้องเรียนทัว่ไป

8 11936 ด.ช. นำธิศ ปนำทกลุ ห้องเรียนทัว่ไป

9 11937 ด.ช. นิชคุณ พงษสุ์วรรณ ห้องเรียนทัว่ไป

10 11938 ด.ช. ปัณณธร จดัสร้ำง ห้องเรียนทัว่ไป

11 11939 ด.ช. ปัณณธร หม่ืนพนั ห้องเรียนทัว่ไป

12 11940 ด.ช. ปัณนที กิติยบดินทร์ ห้องเรียนทัว่ไป

13 11941 ด.ช. สรันด์ ลูกอน้ ห้องเรียนทัว่ไป

14 11942 ด.ช. สำยชล วงษห์ำจกัร์ ห้องเรียนทัว่ไป

15 11943 ด.ช. อติชำต อ๋ึงสืบเช้ือ ห้องเรียนทัว่ไป

16 11944 ด.ช. อภินนัท์ ยกทรัพย์ ห้องเรียนทัว่ไป

17 11945 ด.ช. อญัญพนธ์ ตอนสุข ห้องเรียนทัว่ไป

18 11946 ด.ช. อรัมิน บินยสููบ ห้องเรียนทัว่ไป

19 11947 ด.ช. อิสระ ระวงัภยั ห้องเรียนทัว่ไป

20 10044 ด.ญ. สุดำวรรณ บ ำรุงชู ห้องเรียนทัว่ไป

21 10547 ด.ญ. กฤติญำ ยงประเดิม ห้องเรียนทัว่ไป

22 11418 ด.ญ. ภทัรวดี สุวรรณ ห้องเรียนทัว่ไป

23 11948 ด.ญ. ณฐักำญจน์ พิบูลย์ ห้องเรียนทัว่ไป

24 11949 ด.ญ. ณฐัณิชำ ดำวเรือง ห้องเรียนทัว่ไป

25 11950 ด.ญ. ธญัญำนุช จนัทรกลุ ห้องเรียนทัว่ไป

26 11951 ด.ญ. ประภสัรำ บุตรจอ ห้องเรียนทัว่ไป

27 11952 ด.ญ. ปวณ์ีธิดำ แยม้ละมำ้ย ห้องเรียนทัว่ไป

28 11953 ด.ญ. ลภสัรดำ อุดมลำภ ห้องเรียนทัว่ไป

29 11954 ด.ญ. ศิริขวญัตำ ลน้เหลือ ห้องเรียนทัว่ไป

30 11955 ด.ญ. สุภำวดี จอกทอง ห้องเรียนทัว่ไป

31 11956 ด.ญ. อนนัดำ เทอดไทย ห้องเรียนทัว่ไป

32 11957 ด.ญ. อจัฉรำ สิงห์โต ห้องเรียนทัว่ไป

33 11958 ด.ญ. โสภิดำ มุตตำพนัธ์ ห้องเรียนทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล วิชำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 9529 ด.ช. ศิรวทิย์ ค  ำนนัท์ วทิย-์คณิต คุณครูกรองจิต  หมุดตะเหลบ็
2 9557 ด.ช. สุรพศ เมธำสุนทรพจน์ วทิย-์คณิต

3 9564 ด.ช. พิรัช ทำฟุ่น วทิย-์คณิต

4 9603 ด.ช. กนัณพงศ์ หมัน่มำ วทิย-์คณิต

5 11557 ด.ช. ณภทัร สงนุย้ วทิย-์คณิต

6 11558 ด.ช. ธนพล พลสินธ์ุ วทิย-์คณิต

7 10904 ด.ญ. ปวนัลกัษณ์ มะโนพฤกณ์ วทิย-์คณิต

8 11560 ด.ญ. กมลพร ตรีปัญญำ วทิย-์คณิต

9 11561 ด.ญ. ชญำนิศ พิทกัษศิ์ระโรจน์ วทิย-์คณิต

10 11562 ด.ญ. ปัญพิชชำ สมำธิ วทิย-์คณิต

11 11563 ด.ญ. พิมพ์ แซ่ห่ำน วทิย-์คณิต

12 11564 ด.ญ. ภิญญดำ ฮำป ำ วทิย-์คณิต

13 11565 ด.ญ. รุ่งฤทยั บุญไกร วทิย-์คณิต

14 11566 ด.ญ. อภิชำนนัท์ หวงัดี วทิย-์คณิต

15 11758 ด.ญ. กรรณิกำร์ หมู่เก็ม วทิย-์คณิต

16 9525 ด.ช. ปิยวฒัณ์ บุญธรรม หุ่นยนตฯ์

17 9631 ด.ช. ธีรวร์ี วฒิุกรณ์ทวสิีน หุ่นยนตฯ์

18 10071 ด.ช. ณฐักมล รสจนัทร์ หุ่นยนตฯ์

19 11567 ด.ช. เทพชยัมงคล ละเอียด หุ่นยนตฯ์

20 11568 ด.ช. ปัญญำ ฉำยสุขเกษม หุ่นยนตฯ์

21 11569 ด.ช. ภูตระกำร แกว้ชนะ หุ่นยนตฯ์

22 11570 ด.ช. ภูริ พงศอ์  ำไพ หุ่นยนตฯ์



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล วชิำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 11571 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ จนัทำพูน กรีฑำ คุณครูอนันต์สิทธ์ิ  รัตนโกสม
2 11572 ด.ช. พีรพงษ์ ขนุสุด กรีฑำ

3 11573 ด.ช. มนูญ ธรรมบุตร กรีฑำ

4 11574 ด.ช. องัคเดช โสภำมำ กรีฑำ

5 11575 ด.ช. อิศรำนุวฒัน์ ฉิมเอียด กรีฑำ

6 9217 ด.ช. ไตรรงค์ สิรสิทธิสืบเช้ือ เซปักตะกร้อ

7 9524 ด.ช. จนัทร สุขเพง็พะเนำ เซปักตะกร้อ

8 9595 ด.ช. กฤษณะศกัด์ิ ทบัศึก เซปักตะกร้อ

9 11576 ด.ช. พีรัชชยั ไทยปำน เซปักตะกร้อ

10 11577 ด.ช. ฉตัรวรุิฬห์ ช่วยอ่อน ฟตุซอล

11 11578 ด.ช. ธีรวฒิุ ใจดี ฟตุซอล

12 11579 ด.ช. ปองพล อ่อนประเสริฐ ฟตุซอล

13 11580 ด.ช. พศิณ ลีนำนนท์ ฟตุซอล

14 11581 ด.ช. พิพรรธ ทองสวสัด์ิ ฟตุซอล คุณครูอำภำพร  เรียนชัย
15 11582 ด.ญ. อรัญญำ คลำ้ยบุตร ฟตุซอล

16 11426 ด.ช. สมโชค บุญพำฤทธ์ิ วอลเลยบ์อลในร่ม

17 11596 ด.ช. วชัรำกร ทองฤทธ์ิ วอลเลยบ์อลในร่ม

18 11597 ด.ญ. ขวญัขำ้ว หลีช่วย วอลเลยบ์อลในร่ม

19 11598 ด.ญ. จรรยธ์ร ตนัขิด วอลเลยบ์อลในร่ม

20 11599 ด.ญ. นิรมล บุญกอบ วอลเลยบ์อลในร่ม

21 11600 ด.ญ. อรอนงค์ จนัทรคำร วอลเลยบ์อลในร่ม

22 11601 ด.ญ. อนันำ คงอินทร์ วอลเลยบ์อลในร่ม

23 11421 ด.ช. นนทกร มิตรวงศ์ วอลเลยบ์อลชำยหำด

24 11583 ด.ช. พินทุ รำชกิจ วอลเลยบ์อลชำยหำด

25 11584 ด.ช. พิสิษฐ์ แกว้ตำทิพย์ วอลเลยบ์อลชำยหำด

26 11585 ด.ช. พีระเดช ทองเหลง็ วอลเลยบ์อลชำยหำด

27 11586 ด.ญ. กนกพร เดชแกว้ วอลเลยบ์อลชำยหำด

28 11587 ด.ญ. กญัญำวร์ี สระแพง วอลเลยบ์อลชำยหำด

29 11588 ด.ญ. จุฬำลกัษณ์ วบูิลศิลป์ วอลเลยบ์อลชำยหำด

30 11589 ด.ญ. นนัฑณ์ภสั ศรีวลิำส วอลเลยบ์อลชำยหำด

31 11590 ด.ญ. วรำศิณี คงสมุทร วอลเลยบ์อลชำยหำด

32 11591 ด.ญ. วชิำณีย์ แซ่เล่ำ วอลเลยบ์อลชำยหำด

33 11592 ด.ญ. ศวรรยำ ปิยบรรพต วอลเลยบ์อลชำยหำด

34 11594 ด.ญ. สุชญัญำ พลทิพย์ วอลเลยบ์อลชำยหำด

35 11595 ด.ญ. อนัธิกำ เมืองวงศศ์ำ วอลเลยบ์อลชำยหำด



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล วชิำเอก ครูประจ ำช้ัน

1 9317 ด.ช. ฮทัตำ หวงัชยั ดนตรีสำกล คุณครูสุภำรัตน์  ถิรสัตยวงศ์
2 11602 ด.ช. พงศกร แซ่หงอ ดนตรีสำกล

3 11603 ด.ช. วนัวเิศษ บุญวรรณ ดนตรีสำกล

4 11604 ด.ญ. ณฏัฐธิดำ บุญสร้ำง ดนตรีสำกล

5 11605 ด.ญ. นวนิดำ พรหมศกัด์ิ ดนตรีสำกล

6 11606 ด.ญ. ปิยธิดำ ทิพยศ์รี ดนตรีสำกล

7 11607 ด.ญ. อธิษฐำน ลิมปนโสภณ ดนตรีสำกล

8 11425 ด.ช. รัชชำนนท์ โตสมบุญ อำหำรและ
โภชนำกำร

9 11608 ด.ช. กฤติน เตชะวรพร อำหำรและ
โภชนำกำร

10 9545 ด.ญ. ริลลดำ กอบโกย อำหำรและ
โภชนำกำร

11 9586 ด.ญ. กญัญก์ุลณชั จนัทร์สวำสด์ิ อำหำรและ
โภชนำกำร

12 9598 ด.ญ. ยวษิฐำ หนูพินิช อำหำรและ
โภชนำกำร

13 9617 ด.ญ. นฤมล นำจนัทศั อำหำรและ
โภชนำกำร

14 11609 ด.ญ. กชำมำศ รัตนไพร อำหำรและ
โภชนำกำร

15 11610 ด.ญ. กนิษฐำ โพธ์ิชยัศรี อำหำรและ
โภชนำกำร

16 11611 ด.ญ. ณฐัณิชำ เลขวณิชชำ อำหำรและ
โภชนำกำร

17 11612 ด.ญ. ปำลิชำติ ขนุชิต อำหำรและ
โภชนำกำร

18 11613 ด.ญ. พรรณปพร แผลงจำกจำง อำหำรและ
โภชนำกำร

19 11615 ด.ญ. รัชชประภำ เลขวจิิตร อำหำรและ
โภชนำกำร

20 11616 ด.ญ. วนิิตำ ขวดแกว้ อำหำรและ
โภชนำกำร

21 11617 ด.ญ. อนพทัย์ มัน่ธรรมนุสรณ์ อำหำรและ
โภชนำกำร



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตวั ช่ือ-สกุล วิชำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 9536 ด.ช. ไชณฏัฐ์ พรหมอินทร์ ห้องทัว่ไป คุณครูส ำรำญ  ทองเจริญ
2 9550 ด.ช. ชญำนนท์ ทองแยม้ ห้องทัว่ไป

3 9575 ด.ช. กนัตพงศ์ เเกว้ยวน ห้องทัว่ไป

4 9608 ด.ช. ปำณสัม์ ชิดเช่ียว ห้องทัว่ไป

5 10486 ด.ช. นภมณฑ์ บ ำรุงวงศ์ ห้องทัว่ไป

6 10894 ด.ช. จิรวฒัน์ ประพฒันศิ์ลป์ ห้องทัว่ไป

7 11270 ด.ช. ศุภวิชญ์ หล่อนำค ห้องทัว่ไป

8 11273 ด.ช. กิตติทชั มำนะกิจ ห้องทัว่ไป

9 11274 ด.ช. สิรภทัร ประดบัเพชร ห้องทัว่ไป

10 11618 ด.ช. จิระเดช นกศรีแกว้ ห้องทัว่ไป

11 11619 ด.ช. ชยัวฒัน์ จินดำวฒันพงศ์ ห้องทัว่ไป

12 11620 ด.ช. ฑนณชำญ ต้ึงเริญ ห้องทัว่ไป

13 11621 ด.ช. ณชัพล ธรรมวฒัน์ ห้องทัว่ไป

14 11622 ด.ช. ณฐัดนยั เรืองปำน ห้องทัว่ไป

15 11623 ด.ช. ธนวตัน์ เณรุด ห้องทัว่ไป

16 11624 ด.ช. ธีรกร คตนำเคน ห้องทัว่ไป

17 11625 ด.ช. ธีรธน กลุพ่อ ห้องทัว่ไป

18 11626 ด.ช. ธีรภทัร วิริยะรัมภ์ ห้องทัว่ไป

19 11627 ด.ช. นรนำรถ ปูลำด ห้องทัว่ไป

20 11628 ด.ช. ปิยชำน์ มูลธรส ห้องทัว่ไป

21 11629 ด.ช. พชรพล สิงห์คะระ ห้องทัว่ไป

22 11630 ด.ช. ภำคิน ค ำบุตร ห้องทัว่ไป

23 11631 ด.ช. ภำนุกร ใจสบำย ห้องทัว่ไป

24 11632 ด.ช. ภำนุชิชย์ นวลจนัทร์ ห้องทัว่ไป

25 11633 ด.ช. ภำนุพงศ์ สนธิกรณ์ ห้องทัว่ไป

26 11634 ด.ช. วิรัญพชัร ทวีวฒันกลุ ห้องทัว่ไป

27 11635 ด.ช. อนิวรรต โสภำรัตน์ ห้องทัว่ไป

28 11636 ด.ช. อษัฎำวฒุ มำตยวฒุ ห้องทัว่ไป

29 9582 ด.ญ. สุชำนำถ ตนัมณีประเสริฐ ห้องทัว่ไป

30 9593 ด.ญ. พณัณิตำ วงศล์กัษณะพนัธ์ ห้องทัว่ไป

31 11637 ด.ญ. จิดำภำ วรวิทยำนุสรณ์ ห้องทัว่ไป

32 11638 ด.ญ. ชุติกำญจน์ สกลุทบั ห้องทัว่ไป

33 11639 ด.ญ. ณิชำกำนต์ สนัน่เอ้ือ ห้องทัว่ไป

34 11640 ด.ญ. ธิดำรัตน์ เจนกิจ ห้องทัว่ไป

35 11641 ด.ญ. ปวนัรัตน์ วนัเสียน ห้องทัว่ไป

36 11642 ด.ญ. ปำริตำ ศรีสุวรรณ ห้องทัว่ไป

37 11643 ด.ญ. ปำลิตำ คุม้บำ้น ห้องทัว่ไป

38 11644 ด.ญ. พิชญำ กองกำร ห้องทัว่ไป

39 11645 ด.ญ. ภทัรนนัท์ ลูกไม ห้องทัว่ไป

40 11646 ด.ญ. มุกดำ สำมคัคี ห้องทัว่ไป

41 11647 ด.ญ. ยฮูำนุช เปลำดู ห้องทัว่ไป

42 11648 ด.ญ. องัคณำ อุดมทรัพย์ ห้องทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตวั ช่ือ-สกุล วิชำเอก ครุประจ ำช้ัน
1 9526 ด.ช. พำณิภคั บำนเยน็ หอ้งทัว่ไป คุณครูวรีำภรณ์  พำหน
2 9538 ด.ช. ปริวฒัน์ อุดม หอ้งทัว่ไป
3 9543 ด.ช. หฤษฎ์ บวัลอย หอ้งทัว่ไป
4 9558 ด.ช. หริณ บวัลอย หอ้งทัว่ไป
5 9578 ด.ช. วฒิุศกัด์ิ ละอองจนัทร์ หอ้งทัว่ไป
6 9592 ด.ช. ณิชพน จิตธรรมมำภิรมย์ หอ้งทัว่ไป
7 9615 ด.ช. จิรศกัด์ิ ละมยั หอ้งทัว่ไป
8 10497 ด.ช. ปรัชญำ สุขสุวรรณ หอ้งทัว่ไป
9 11649 ด.ช. กชกร โกมลนำค หอ้งทัว่ไป
10 11650 ด.ช. กรรชยั ทิมเทศ หอ้งทัว่ไป
11 11651 ด.ช. จีรภทัร ยิม้ดี หอ้งทัว่ไป
12 11652 ด.ช. ชนุดม แซ่ยี่ หอ้งทัว่ไป
13 11653 ด.ช. ชยำกร บุญช่วย หอ้งทัว่ไป
14 11654 ด.ช. แทนคุณ เชียรชำญกำร หอ้งทัว่ไป
15 11655 ด.ช. ธนพนธ์ คลิ้งคลำ้ย หอ้งทัว่ไป
16 11656 ด.ช. ธนภทัร บุญธรรม หอ้งทัว่ไป
17 11657 ด.ช. ธนำกร เรืองไกร หอ้งทัว่ไป
18 11658 ด.ช. ปวรุตม์ ตนัติเจริญใจ หอ้งทัว่ไป
19 11659 ด.ช. ภทัรพล ล่ิมสกลุ หอ้งทัว่ไป
20 11660 ด.ช. ภูวเดช ตนัทะโลหะ หอ้งทัว่ไป
21 11661 ด.ช. มนตรี เมคนั หอ้งทัว่ไป
22 11662 ด.ช. รณชยั สุทธินนท์ หอ้งทัว่ไป
23 11663 ด.ช. ศุภกร บุญคงทอง หอ้งทัว่ไป
24 11664 ด.ช. สิทธิศกัด์ิ มำตรำ หอ้งทัว่ไป
25 11665 ด.ช. หรรษธร ลือเสียง หอ้งทัว่ไป
26 11666 ด.ช. อคัรพล ทองเหลือ หอ้งทัว่ไป
27 11667 ด.ช. อำรดำ ธรรมสำลี หอ้งทัว่ไป
28 11670 ด.ช. ธีระพงค์ ก่วนสันเทียะ หอ้งทัว่ไป
29 11671 ด.ช. วชินนกร หนัสันเทียะ หอ้งทัว่ไป
42 11754 ด.ช. เจิดพงศนำถ บุญสุข หอ้งทัว่ไป
30 9622 ด.ญ. สิริกำนต์ จนัทร์แปลง หอ้งทัว่ไป
31 9652 ด.ญ. ลลดำ กิระชำนนท์ หอ้งทัว่ไป
32 10478 ด.ญ. ฉตัรกมล คดีพิศำล หอ้งทัว่ไป
33 11668 ด.ญ. กนกวรรณ ครอบบุญ หอ้งทัว่ไป
34 11672 ด.ญ. ณฐัณิชำ ทวีลำภ หอ้งทัว่ไป
35 11673 ด.ญ. ดำรำรัตน์ เท่ียงตรง หอ้งทัว่ไป
36 11674 ด.ญ. ตรีรัตน์ จิรำยทุธกิจ หอ้งทัว่ไป
37 11675 ด.ญ. ปิยะมำศ ศรีเพชร หอ้งทัว่ไป
38 11676 ด.ญ. ฝนทิพย์ อตับุตร หอ้งทัว่ไป
39 11677 ด.ญ. พิมพน์ลิน วอ่งปัญจเลิศ หอ้งทัว่ไป
40 11678 ด.ญ. พิมพม์ำดำ สุขชุม หอ้งทัว่ไป
41 11679 ด.ญ. ศิรดำ เพชรแดง หอ้งทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตวั ช่ือ-สกุล วิชำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 9303 ด.ช. ดูไบคชำ ริตพวง หอ้งทัว่ไป คุณครูวำสนำ  ฉ้วนกลิน่
2 10487 ด.ช. นฤดล บ ำรุงวงศ์ หอ้งทัว่ไป
3 10519 ด.ช. จิรภทัร เจียรตระกลู หอ้งทัว่ไป
4 11680 ด.ช. กนัตด์นย์ ฐิรญำจิรพชัร หอ้งทัว่ไป
5 11681 ด.ช. กิตติพงษ์ สุทธิธรรมรัตน์ หอ้งทัว่ไป
6 11683 ด.ช. ณฐักิตต์ิ ศรีระวิ หอ้งทัว่ไป
7 11684 ด.ช. ณฐัพงษ์ อินทขนัตี หอ้งทัว่ไป
8 11685 ด.ช. ธนภทัร อินทรพิบูลย์ หอ้งทัว่ไป
9 11686 ด.ช. ธนัวำ กกักอ หอ้งทัว่ไป
10 11687 ด.ช. ธิติพทัธ์ ธิติธำงกรู หอ้งทัว่ไป
11 11688 ด.ช. ธิวำกร หวำ่งสกลุ หอ้งทัว่ไป
12 11689 ด.ช. นฐักรณ์ จนัทร์แจง้ หอ้งทัว่ไป
13 11690 ด.ช. พลฏัฐ์ รอบรู้ หอ้งทัว่ไป
14 11691 ด.ช. พูนทรัพย์ เทือกเถำว์ หอ้งทัว่ไป
15 11692 ด.ช. ภทัรกร คงขนัธ์ หอ้งทัว่ไป
16 11693 ด.ช. ภูธเนศ บุญแกว้ หอ้งทัว่ไป
17 11694 ด.ช. ภูมินทร์ ศรีสมุทร หอ้งทัว่ไป
18 11695 ด.ช. วีรศรุต วฒิุกำร หอ้งทัว่ไป
19 11696 ด.ช. วฒิุพงษ์ ฉำยฉวี หอ้งทัว่ไป
20 11697 ด.ช. ศุภศิษฏ์ เปล่งศรี หอ้งทัว่ไป
21 11698 ด.ช. สุทธิศกัด์ิ สวสัดี หอ้งทัว่ไป
22 11699 ด.ช. อภินพ จนัทะรังษี หอ้งทัว่ไป
23 11700 ด.ช. อำชตช์ยตุภ์ วรงคเ์ครือแกว้ หอ้งทัว่ไป
24 9579 ด.ญ. โศธิดำ สุขแกว้ หอ้งทัว่ไป
25 9678 ด.ญ. จุฑำรัตน์ ใจร่ืน หอ้งทัว่ไป
26 10518 ด.ญ. นำดำว เจียรตระกลู หอ้งทัว่ไป
27 11701 ด.ญ. กซัมำ บำ้นนบ หอ้งทัว่ไป
28 11702 ด.ญ. กญัญก์ลุณชั วงศอ์นุ หอ้งทัว่ไป
29 11703 ด.ญ. กนัติมำ บุญเรือง หอ้งทัว่ไป
30 11704 ด.ญ. ชุติกำญจน์ คงสีด ำ หอ้งทัว่ไป
31 11705 ด.ญ. โชติกำ โชติกวำนิช หอ้งทัว่ไป
32 11706 ด.ญ. ฐำนิดำ ตนัติพิทยำนนท์ หอ้งทัว่ไป
33 11707 ด.ญ. ณฐัชิตำ กำเกตุ หอ้งทัว่ไป
34 11708 ด.ญ. ทินิตำ คุม้พุ่ม หอ้งทัว่ไป
35 11709 ด.ญ. นภิสำ ชยัเพชร หอ้งทัว่ไป
36 11710 ด.ญ. นวรัตน์ วศเ์อ่ียม หอ้งทัว่ไป
37 11711 ด.ญ. นสัรีน คะหะปะนะ หอ้งทัว่ไป
38 11712 ด.ญ. มนตน์ภำ ชยัแกว้ หอ้งทัว่ไป
39 11713 ด.ญ. สุธิดำ สอสกลุ หอ้งทัว่ไป
40 11714 ด.ญ. อมนัดำ้ หยสีมร หอ้งทัว่ไป
41 11715 ด.ญ. เอมมิกำ แซ่หลิม หอ้งทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล วิชำเอก ครูประจ ำช้ัน

1 9216 ด.ช. ธนกฤษ นำทววีงศ์ วทิย-์คณิต คุณครูจิรัชญำ ตันทนิส
2 9311 ด.ช. ภทัรดนยั บุญยงั วทิย-์คณิต

3 9314 ด.ช. ณฏัฐพล ผมเพชร วทิย-์คณิต

4 10897 ด.ช. นิติรำช ชูแสง วทิย-์คณิต

5 11150 ด.ช. บูกิต พงษส์วสัด์ิ วทิย-์คณิต

6 11151 ด.ช. ปกเกลำ้ สุขมำศ วทิย-์คณิต

7 11152 ด.ช. ภูมิพฒัน์ อดิศรวฒิุกุล วทิย-์คณิต

8 11153 ด.ช. รณกร กำระเกษ วทิย-์คณิต

9 9289 ด.ญ. ชุติกำญจน์ โชติสวำ่ง วทิย-์คณิต

10 11159 ด.ญ. ชญำนิศ ทรัพยท์วี วทิย-์คณิต

11 11160 ด.ญ. ณชลนิภำ ฤทธำกรณ์ วทิย-์คณิต

12 11161 ด.ญ. ปุณยนุช ววิฒัน์เสรีกุล วทิย-์คณิต

13 11162 ด.ญ. อำทิตยำ ปลำทอง วทิย-์คณิต

14 9276 ด.ช. ปุริส จิตจนัทร์ หุ่นยนต์

15 11154 ด.ช. ปิยงักูร ดำรำยนต์ หุ่นยนต์

16 11155 ด.ช. พีรณฐั กระจำย หุ่นยนต์

17 11156 ด.ช. มนตธ์ชั แกว้ประดิษฐ์ หุ่นยนต์

18 11157 ด.ช. รวภิำส กอบพึ่งตน หุ่นยนต์

19 9234 ด.ญ. ปวริศรำ รัตนโกสม ภำษำจีน

20 9265 ด.ญ. สุชำนรี โกนสร้ำง ภำษำจีน

21 9211 ด.ช. เกียรติภูมิ ชิดเช่ียว ภำษำองักฤษ

22 11163 ด.ญ. กมลชนก มโหธร ภำษำองักฤษ

23 11164 ด.ญ. ธญัวรัตม์ โกส้กุล ภำษำองักฤษ



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล วิชำเอก ครูประจ ำช้ัน

1 11182 ด.ช. กฤตเมธ ศรีพล กรีฑำ คุณครูศิริรัตน์  รัตนกำย
2 11183 ด.ช. ธนภรณ์ ทองประค ำ กรีฑำ

3 11185 ด.ญ. พิมพล์ภสั สุนทรเจริญ กรีฑำ

4 8969 ด.ช. สิรธีร์ ศรีรัตนล้ิม ตะกร้อ

5 9465 ด.ช. อสัลมั หลำวหลำ้ง ตะกร้อ

6 11277 ด.ช. วรวฒัน์ เหล่ำมำลำ ตะกร้อ

7 9210 ด.ช. ธนะบดี จิตสบำย ฟุตซอล

8 11165 ด.ช. กฤตยชญ์ เกล้ียงกล่ิน ฟุตซอล

9 11168 ด.ช. ณภทัร แซ่จง้ ฟุตซอล

10 11170 ด.ช. บุญเพียร โพพำนิช ฟุตซอล

11 11174 ด.ช. ศิวกร ทบัแกว้ ฟุตซอล

12 11177 ด.ญ. ป่ำนแกว้ สกุลภพ ฟุตซอล

13 8901 ด.ช. จกัรพงษ์ แสงม่วง วอลเลยบ์อลในร่ม

14 9219 ด.ช. จิรเมธ ล่ิมสกุล วอลเลยบ์อลในร่ม

15 9220 ด.ช. จิรพฒัน์ เกียรติตนัสกุล วอลเลยบ์อลในร่ม

16 9240 ด.ช. พนัธสัญญำ ชนะพำล วอลเลยบ์อลในร่ม

17 9241 ด.ช. มกรธวชั ก่ิงแกว้ วอลเลยบ์อลในร่ม

18 9252 ด.ช. ธนัชนก นุกูล วอลเลยบ์อลในร่ม

19 9305 ด.ช. ปรเมศน์ แกว้สุขแสง วอลเลยบ์อลในร่ม

20 11178 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ทวสีมำน วอลเลยบ์อลในร่ม

21 11181 ด.ช. ปฏิภำณ ประสำลิกำ วอลเลยบ์อลในร่ม

22 11179 ด.ญ. มนชัญำ บุญธิ วอลเลยบ์อล
ชำยหำด

23 11455 ด.ญ. รุ่งนภำ เวชสำร วอลเลยบ์อล
ชำยหำด

24 11717 ด.ญ. ภทัณชัญำ วงศว์รพรรณ วอลเลยบ์อล
ชำยหำด



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล วิชำเอก ครูประจ ำช้ัน

1 11196 ด.ช. เจษฎำ สงัหนู ดนตรีสำกล คุณครูรพพีรรณ  มำกมี
2 11197 ด.ช. ชนกนัต์ วิชิตบุตร ดนตรีสำกล

3 11198 ด.ช. เชิดชยั บวัซงั ดนตรีสำกล

4 11199 ด.ช. ธนกร รัตนพรรณ์ ดนตรีสำกล

5 11200 ด.ช. นพดล ศิวภำนุวฒัน์ ดนตรีสำกล

6 11201 ด.ช. นพนนท์ ศรีสมบติั ดนตรีสำกล

7 11202 ด.ญ. จำรุวรรณ ขนุปลำด ดนตรีสำกล

8 11203 ด.ญ. ปวนัรัตน์ คงสงค์ ดนตรีสำกล

9 11204 ด.ญ. สำธินี เซ็งทอง ดนตรีสำกล

10 9287 ด.ญ. อริศรำ เกริกฤทธ์ิ นำฏศิลป์

11 9298 ด.ญ. ขณิษฐำ เกิดลำภ นำฏศิลป์

12 9322 ด.ญ. จรรยพร สมบูรณ์ นำฏศิลป์

13 11205 ด.ญ. ชลณิศำ มำกเมือง นำฏศิลป์

14 9304 ด.ช. ปุณภพ มัง่คัง่ อำหำรและโภชนำกำร

15 11186 ด.ช. กิตติ จนัทะเกต อำหำรและโภชนำกำร

16 11187 ด.ช. ณพิพฒัน์ ส่งแสง อำหำรและโภชนำกำร

17 11188 ด.ช. ปทิต นำรำภกัดีสกุล อำหำรและโภชนำกำร

18 11189 ด.ช. ภำนุวฒัน์ กิตติวงศส์นัติ อำหำรและโภชนำกำร

19 11190 ด.ช. อมัรินทร์ ตนัทววงศ์ อำหำรและโภชนำกำร

20 9270 ด.ญ. พำขวญั เรืองกิจ อำหำรและโภชนำกำร

21 9329 ด.ญ. ธิตำพร ทองเกล้ียง อำหำรและโภชนำกำร

22 9811 ด.ญ. ฉตัรติกำ เสรีธวชั อำหำรและโภชนำกำร

23 11191 ด.ญ. ชลธิชำ ทอดทิ้ง อำหำรและโภชนำกำร

24 11192 ด.ญ. ชิตำภำ โปนะทอง อำหำรและโภชนำกำร

25 11193 ด.ญ. ซลัญำน่ี หยสีมร อำหำรและโภชนำกำร

26 11194 ด.ญ. วิสยัทศัน์ มีกล่ิน อำหำรและโภชนำกำร

27 11195 ด.ญ. ศิรดำ เตียงนอ้ย อำหำรและโภชนำกำร



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตวั ช่ือ-สกลุ วชิำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 9207 ด.ช. ธนชั ศิริศรีวโิรจน์ ทัว่ไป คุณครูวลัลภ  แป้นนวล
2 9281 ด.ช. กิตติพนัธ์ ปุ้ยมนต์ ทัว่ไป

3 9680 ด.ช. ปรัตถกร ศรีบุญ ทัว่ไป

4 9822 ด.ช. อภิสิทธ์ิ หิสวำณิชย์ ทัว่ไป

5 11206 ด.ช. กรวชิญ์ เตง็เฉ้ียง ทัว่ไป

6 11207 ด.ช. กฤติพงศ์ หนูพรม ทัว่ไป

7 11208 ด.ช. เกริกเกียรติ แซ่อ้ือ ทัว่ไป

8 11209 ด.ช. ณชัพล ศกับุตร ทัว่ไป

9 11210 ด.ช. ณฐัวฒิุ เก่งกำรเรือ ทัว่ไป

10 11212 ด.ช. ปัญจพล ล่ิวล่อง ทัว่ไป

11 11214 ด.ช. พีระพล อุตสำหะ ทัว่ไป

12 11215 ด.ช. ไพซอน สนัศำลำ ทัว่ไป

13 11216 ด.ช. ภทัรชนน บุญวฒัน์ ทัว่ไป

14 11217 ด.ช. เมธำกรณ์ อนนัทกำญจน์ ทัว่ไป

15 11218 ด.ช. ศุภกำรณ์ กลำงพระเนตร ทัว่ไป

16 11219 ด.ช. ศุภกิตต์ิ ณตะกัว่ทุ่ง ทัว่ไป

17 11220 ด.ช. ศุภวชิญ์ เขม็ทอง ทัว่ไป

18 11221 ด.ช. สรณ์สิริ แซ่จ้ิว ทัว่ไป

19 11222 ด.ช. อรรถเศรษณ์ ทรงคุณ ทัว่ไป

20 11719 ด.ช. ทรงวฒิุ เพชรรัตน์ ทัว่ไป

21 11720 ด.ช. ปล้ืม วงศเ์กียรติขจร ทัว่ไป

22 9268 ด.ญ. วำสนำ เเซ่อ๋ึง ทัว่ไป

23 9324 ด.ญ. มญัชุสำ ค ำท่ีพึ่ง ทัว่ไป

24 10488 ด.ญ. วรรณำภรณ์ ทิพยป์ระสงค์ ทัว่ไป

25 11223 ด.ญ. กวนิธิดำ นกัเทศ ทัว่ไป

26 11241 ด.ญ. ณฐัริกำ นอ้มศกัด์ิศรี ทัว่ไป

27 11242 ด.ญ. นนัทน์ภสั กนัดิษฐ ทัว่ไป

28 11310 ด.ญ. พิชำมญช์ รอดขวญั ทัว่ไป

29 11311 ด.ญ. ริสำ พงศพ์นัธ์ุ ทัว่ไป

30 11312 ด.ญ. ศิริภร มำกจนัทร์ ทัว่ไป

31 11313 ด.ญ. สโรชำ รักนุช ทัว่ไป

32 11314 ด.ญ. สินีนำฏ สำยสุคนธ์ ทัว่ไป

33 11718 ด.ญ. มำริสำ กำญจน์ชลไชย ทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกลุ วชิำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 9209 ด.ช. จิรำยุ รำชไกร ทัว่ไป คุณครูเจษฎำ หวนัด้ำเหร่
2 9286 ด.ช. ภทัรพงค์ พรหมกลุ ทัว่ไป

3 9318 ด.ช. ศุภสณัห์ ฉนัทำรักษโ์ชติกลุ ทัว่ไป

4 11316 ด.ช. จิรภทัร ตนัติพรสวสัด์ิ ทัว่ไป

5 11317 ด.ช. ชนำภทัร หลกับำ้น ทัว่ไป

6 11318 ด.ช. ฐิติวฒัน์ ฐิติธนำภิบำล ทัว่ไป

7 11319 ด.ช. ธนพจน์ พินจิต ทัว่ไป

8 11320 ด.ช. ประกำศิต เขียวร่ืนรมณ์ ทัว่ไป

9 11321 ด.ช. ปิยดนยั ทิพยสุ์วรรณ์ ทัว่ไป

10 11322 ด.ช. ปุลวชัร บุญยืน ทัว่ไป

11 11323 ด.ช. พงศว์รินทร์ ประทีปณถลำง ทัว่ไป

12 11324 ด.ช. ภคัพล วีระชำติเทวญั ทัว่ไป

13 11325 ด.ช. โยฮนั กำลงั ทัว่ไป

14 11326 ด.ช. วสนัต์ แซ่ลำ้น ทัว่ไป

15 11327 ด.ช. วชัรพล วงศแ์สงวฒันำ ทัว่ไป

16 11328 ด.ช. วิรัลพชัร แซ่ตนั ทัว่ไป

17 11329 ด.ช. ศุภกฤต ขวญัยืน ทัว่ไป

18 11330 ด.ช. เศรษฐี บุญสพ ทัว่ไป

19 11331 ด.ช. สรวิชญ์ สำรเถ่ือนแกว้ ทัว่ไป

20 11332 ด.ช. สณัฐิติ ศรีสวสัด์ิ ทัว่ไป

21 11333 ด.ช. สุรศกัด์ิ จิตตะโคตร์ ทัว่ไป

22 11334 ด.ช. อนุพงศ์ วงษส์วสัด์ิ ทัว่ไป

23 11335 ด.ช. อภิชยั ล่ิมสกลุ ทัว่ไป

24 11336 ด.ช. อภิมุข แซ่เอ๋ียว ทัว่ไป

25 11337 ด.ช. อำทิตย์ บุหงำ ทัว่ไป

26 9255 ด.ญ. ก่ิงกำญจน์ เหลืองอร่ำม ทัว่ไป

27 9267 ด.ญ. กวีวรรณ เช้ือค ำจนัทร์ ทัว่ไป

28 9433 ด.ญ. ณฐัณิชำ ทองสกลุ ทัว่ไป

29 9437 ด.ญ. เสำวลกัษณ์ นวลละออง ทัว่ไป

30 9969 ด.ญ. แสงทิพย์ ทองรำช ทัว่ไป

31 10447 ด.ญ. พณัณิตำ หมำดสตูล ทัว่ไป

32 11340 ด.ญ. ฝันรุจำ หวงั ทัว่ไป

33 11341 ด.ญ. สุนิสำ สงัขง์ำม ทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกลุ วชิำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 9244 ด.ช. ปฐมภพ เกิดทรัพย์ ทัว่ไป คุณครูจันทนำ  ประทปี ณ ถลำง
2 9248 ด.ช. อภิสิทธ์ิ อินตำวงค์ ทัว่ไป

3 9283 ด.ช. ณฏัฐนนัท์ บรรจบกำญจน์ ทัว่ไป

4 9285 ด.ช. นิติธร แป้นแกว้ ทัว่ไป

5 9310 ด.ช. ภูมินทร์ บวัป้ัน ทัว่ไป

6 9313 ด.ช. วิชชำกร ชุติวินท์ ทัว่ไป

7 10501 ด.ช. เกียรติศกัด์ิ สัมโย ทัว่ไป

8 11342 ด.ช. กนก ภูเก็ตสกลุ ทัว่ไป

9 11343 ด.ช. กิตติภพ เช้ือสมนั ทัว่ไป

10 11345 ด.ช. ไทยไทย ระงบัพำล ทัว่ไป

11 11346 ด.ช. ปรเมทร์ ศรีสุวรรณ ทัว่ไป

12 11347 ด.ช. ประภสัสร ซุงสุวรรณ ทัว่ไป

13 11348 ด.ช. ปวีณ์กร ขวดทอง ทัว่ไป

14 11349 ด.ช. พิศำล พนัธุ์เบญจพล ทัว่ไป

15 11350 ด.ช. ภูมิพฒัน์ จนัทรสวสัด์ิ ทัว่ไป

16 11351 ด.ช. วริศ ส่งข่ำว ทัว่ไป

17 11352 ด.ช. สิทธิกร ศรีงำม ทัว่ไป

18 11353 ด.ช. สุทธิพงษ์ ฉตัรทอง ทัว่ไป

19 11354 ด.ช. อนพชั ยำยี ทัว่ไป

20 11366 ด.ช. โชคทวี ค ำนวณ ทัว่ไป

21 11367 ด.ช. รัชพล เดินหน ทัว่ไป

22 11403 ด.ช. วีรชำติ หลิมสมบูรณ์ ทัว่ไป

23 9259 ด.ญ. เสำวลกัษณ์ ชูมี ทัว่ไป

24 9292 ด.ญ. อำทิตญำ ถนอมศกัด์ิ ทัว่ไป

25 9690 ด.ญ. สุกญัญำ ทุ่มชู ทัว่ไป

26 10445 ด.ญ. ศนัสินีย์ ทองใบ ทัว่ไป

27 11356 ด.ญ. กญัญำรัตน์ ขนุเนียม ทัว่ไป

28 11359 ด.ญ. ณิชำกร เหลืองอร่ำมจิตร ทัว่ไป

29 11360 ด.ญ. ดวงพร พิริยะพฤทธ์ิ ทัว่ไป

30 11361 ด.ญ. พลอยปภสั ขนำดผล ทัว่ไป

31 11362 ด.ญ. พิริษำ เจริญสุข ทัว่ไป

32 11363 ด.ญ. มณีรัฐ สุวรรณมณี ทัว่ไป

33 11364 ด.ญ. วริษำ อมรกล ทัว่ไป

34 11365 ด.ญ. วิภำรัตน์ ค ำนอ้ย ทัว่ไป

35 12017 ด.ญ. รุ้งไพลิน วรรณคีรี ทัว่ไป



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล แผนกำรเรียน ครูประจ ำช้ัน

1 11959 นำย พิริยำกร นวลมยั กรีฑำ คุณครูรอฮะนำ  วงัละ
2 10950 น.ส. ธนภรณ์ สิงห์จำนุสงค์ กรีฑำ
3 11960 น.ส. บุษกร วอ่งกำร กรีฑำ
4 11961 น.ส. สิริวิมล บุญชำ้ง กรีฑำ
5 10982 นำย สิรวิชญ์ ระยำ้ เซปักตะกร้อ
6 11434 นำย คริสตช์ำ นำวิโอ ฟุตซอล
7 11962 นำย ตรรถวิท ขำวหนู ฟุตซอล
8 11963 นำย พีรวฒัน์ ขำวเอ่ียม ฟุตซอล
9 11964 นำย วรุฒ หงษท์อง ฟุตซอล
10 10986 น.ส. ชุติภำ กำวีเมือง ฟุตซอล
11 11430 น.ส. นชัชำ สักคุนำ ฟุตซอล
12 11431 น.ส. นนัทสิ์นี สักคุนำ ฟุตซอล
13 11432 น.ส. ขวญัจิรำ มสัสระ ฟุตซอล
14 11721 น.ส. ณฐันรี นิลขลงั ฟุตซอล
15 8908 นำย วำยภุทัร ศิริรัตนพ์นัธุ์ วอลเลยบ์อลในร่ม
16 10931 นำย ธนญัชยั รักษำรำช วอลเลยบ์อลในร่ม
17 10983 นำย อติชำติ เผำ่ค ำ วอลเลยบ์อลในร่ม
18 11965 น.ส. กนกวรรณ แสงด ำ วอลเลยบ์อลในร่ม
19 11966 น.ส. นฤมล กลุวรรัตต์ วอลเลยบ์อลในร่ม
20 11967 น.ส. พสัตรำภรณ์ โคกเขำ วอลเลยบ์อลในร่ม
21 11968 น.ส. รินรดำ สองเมืองสุข วอลเลยบ์อลในร่ม
22 11969 น.ส. ศิริลกัษณ์ เกริกฤทธ์ิ วอลเลยบ์อลในร่ม
23 11970 น.ส. สิริกร เทพำลุน วอลเลยบ์อลในร่ม
24 10988 น.ส. วรรณภำรินทร์ รอดช่วย วอลเลยบ์อลชำยหำด
25 11433 น.ส. มุฑิตำ โสมเเหละ วอลเลยบ์อลชำยหำด
26 11456 น.ส. ปกิตตำ บุญเรือง วอลเลยบ์อลชำยหำด
27 11457 น.ส. รวิกำนต์ ใจดี วอลเลยบ์อลชำยหำด
28 11458 น.ส. กลุฑีรำ ไพรสุวรรณ วอลเลยบ์อลชำยหำด
29 11722 น.ส. ณฐัณิชำ ชูแสง วอลเลยบ์อลชำยหำด
30 11429 นำย นิติโกศล เพชรประทุม หุ่นยนต์
31 11435 นำย ณฐัพงศ์ ทวีทรัพย์ หุ่นยนต์
32 11971 นำย ไกรวฒิุ สำคร หุ่นยนต์
33 11972 นำย ธีรภทัร ปรำบประชำ หุ่นยนต์
34 11004 น.ส. รุ่งฟ้ำ วอ่งทะเล หุ่นยนต์
35 11973 น.ส. ภทัรียำกรณ์ ลกัษณะกลุ หุ่นยนต์
36 11009 นำย รวิกำนต์ นำวำเดช ดนตรีสำกล
37 11037 นำย ณฐันนัท์ หวงสมบติั ดนตรีสำกล
38 11974 นำย ธนกฤต พรหมณะ ดนตรีสำกล
39 10960 น.ส. วริศรำ จ ำปำทอง ดนตรีสำกล
40 11441 น.ส. กฤตพร รุจำคม ดนตรีสำกล



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

ล ำดบั รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล แผนกำรเรียน ครูประจ ำช้ัน
1 11975 นำย ทศวตั สำระวตัรัตน์ ดนตรีไทย คุณครูพรีะพงศ์  ธรำเดชสุวรรณ
2 11976 น.ส. อรรถมำศ บุญแข นำฏศิลป์
3 11977 นำย วชิรำวิทย์ พิบูลยส์วสัด์ิ อำหำรฯ
4 11017 น.ส. อมรรัตน์ สุวรรณสกลุ อำหำรฯ
5 11116 น.ส. จนัทมณี พ่วงบุตร ภำษำต่ำงประเทศ
6 11121 น.ส. ปุญญิศำ เตชะกมัพลสำรกิจ ภำษำต่ำงประเทศ
7 11978 น.ส. ณฐนนัท์ นวลอนงค์ ภำษำต่ำงประเทศ
8 10932 นำย ธีรพฒัน์ ก่ิงแกว้ ภำษำ-สังคม
9 10991 นำย กฤษณพงศ์ ก ำพลวรรณ์ ภำษำ-สังคม
10 11026 นำย ภวพล สอนส ำโรง ภำษำ-สังคม
11 11031 นำย เกียชำนนท์ คงสิน ภำษำ-สังคม
12 11040 นำย ธนสำร ชิมบุญ ภำษำ-สังคม
13 11043 นำย ปกรณ์ แซ่หลิม ภำษำ-สังคม
14 11979 นำย กญัญำณฐั ช ำนำญกิจ ภำษำ-สังคม
15 11980 นำย บำซิล โพธ์ิดก ภำษำ-สังคม
16 11981 นำย ปรมีษ์ แจ่มจนัทร์ ภำษำ-สังคม
17 11982 นำย พรรคพล สำมคัคี ภำษำ-สังคม
18 11983 นำย สุรดิษ สุวรรข ำ ภำษำ-สังคม
19 11984 นำย อชิตพล กลบัคง ภำษำ-สังคม
20 9054 น.ส. นิตยำ เดชทอง ภำษำ-สังคม
21 9660 น.ส. ณฐัวดี ศิลำรัตน์ ภำษำ-สังคม
22 10058 น.ส. อภิญญำ ออพฒันกลุ ภำษำ-สังคม
23 10507 น.ส ทิพยว์ดี เพง็แกว้ ภำษำ-สังคม
24 10953 น.ส. ปริชมน รองเมือง ภำษำ-สังคม
25 11054 น.ส. ธมลวรรณ แซ่ตนั ภำษำ-สังคม
26 11059 น.ส. ภควดี ธรรมรำช ภำษำ-สังคม
27 11061 น.ส. รดำมณี ฉวีนิรมล ภำษำ-สังคม
28 11065 น.ส. เอริยำ จนัทนำนนท์ ภำษำ-สังคม
29 11087 น.ส. จนัจิรำ บำงเหรียง ภำษำ-สังคม
30 11094 น.ส. ปำลิตำ ภำรชำตรี ภำษำ-สังคม
31 11440 น.ส. ธญัพร คงผอม ภำษำ-สังคม
32 11985 น.ส. กมลนทัธ์ เกล้ียงเกลำ ภำษำ-สังคม
33 11986 น.ส. กลัยรัตน์ สำมำรถ ภำษำ-สังคม
34 11987 น.ส. จุฬำลกัษณ์ อ๋ึงสืบเช้ือ ภำษำ-สังคม
35 11988 น.ส. ชญำกำนฑ์ แกว้ประเสริฐ ภำษำ-สังคม
36 11989 น.ส. ฐิตำพร หม่ืนพนั ภำษำ-สังคม
37 11990 น.ส. นภทัร ทุมมำลี ภำษำ-สังคม
38 11991 น.ส. นชัชำ วรเลิศ ภำษำ-สังคม
39 11992 น.ส. นญัธิกำ สุพำรัตน์ ภำษำ-สังคม
40 11993 น.ส. ปรัศมน แกว้ชนะ ภำษำ-สังคม
41 11994 น.ส. ปัญญรัช ชอบดี ภำษำ-สังคม
42 11995 น.ส. อนุสรำ อินทร์พรหม ภำษำ-สังคม



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล วิชำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 11445 นำย สุพฒันพงษ์ เพช็รประพนัธ์ กรีฑำ คุณครูสวรส  นุชม่วง
2 10773 นำย ชนินทร แสวงสุข ตะกร้อ

3 10803 นำย พงศเ์ทพ เรืองช่วย ตะกร้อ

4 10785 น.ส. เปมิกำ สุวรรณสะอำด ตะกร้อ

5 8588 นำย อคัรพงศ์ ใจดี ฟุตซอล

6 8620 นำย ภูธเนศ บุญอินทร์ ฟุตซอล

7 10665 นำย ธนกำญจน์ เพชรเรือนทอง ฟุตซอล

8 10749 นำย กีรติ แสวงวทิย์ ฟุตซอล

9 10763 นำย กษิเดช หิรัญวศิำล ฟุตซอล

10 11725 นำย ธนชำต ปรำบทุกข์ ฟุตซอล

11 11726 นำย รัชพล หำญชู ฟุตซอล

12 8633 น.ส. ธฤษวรรณ หวำนคง ฟุตซอล

13 8719 น.ส. ปำรวี สมบูรณ์ ฟุตซอล

14 10778 น.ส. พชัรพร บุญชู ฟุตซอล

15 11447 น.ส. กญัญำณฐั สิมยันำม ฟุตซอล

16 11453 น.ส. ชนกำนต์ ชูเชย ฟุตซอล

17 10254 นำย สุรพศั ค ำเศษ วอลเลยบ์อลชำยหำด

18 10746 นำย พรพจน์ เสำนคร วอลเลยบ์อลชำยหำด

19 11727 นำย ชยัโย ขวำลำ วอลเลยบ์อลชำยหำด

20 11728 นำย กอ้งเกียรติชยั ชยัฤกษ์ วอลเลยบ์อลชำยหำด

21 11729 นำย พฒันยตุม์ ใจหำ้ว วอลเลยบ์อลชำยหำด

22 11461 น.ส. ศุภชัญำ เวชสำร วอลเลยบ์อลชำยหำด

23 11731 น.ส. พวงชมพู เจริญจิตร วอลเลยบ์อลชำยหำด

24 11733 น.ส. พรหมพร สุพรรณพงศ์ วอลเลยบ์อลชำยหำด

25 8614 นำย ธนรัฐ ต่อวงศ์ เตรียมวิศวกรรมหุ่นยนต์

26 10831 นำย วรวชิ เกิดดี เตรียมวิศวกรรมหุ่นยนต์

27 11734 นำย นฤเบศ หนูเจริญ เตรียมวิศวกรรมหุ่นยนต์

28 10731 น.ส. ณิชนนัทน์ สำยสุคนธ์ เตรียมวิศวกรรมหุ่นยนต์

29 11732 น.ส. ภทัรศยำ เมืองวงคศ์ำ วอลเลยบ์อลชำยหำด

30 12018 นำย ปธำนิน ประกบัสิน



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกลุ วิชำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 10679 นำย ภทัรพล เหลก็แดง ดนตรีสำกล คุณครูเมธำว ี สมรักษ์
2 10714 นำย ณรงคว์ฒิุ หลกัแหลม ดนตรีสำกล

3 10780 นำย วรกร เรืองฤทธ์ิ ดนตรีสำกล

4 10712 น.ส. พรสินี ปรโฆษิต ดนตรีสำกล

5 11735 น.ส. วณิศรำ บุญมำ ดนตรีสำกล

6 11736 น.ส. ธนิฏฐำ โชคเก้ือ ดนตรีสำกล

7 10809 นำย ฐปนรรฆ์ ศิวะคุณำกร ธุรกิจอำหำร

8 11446 นำย ยวุศกัด์ิ รอดชู ธุรกิจอำหำร

9 8683 น.ส. เนตรทรำย ไกรมณี ธุรกิจอำหำร

10 10437 น.ส. นำรีรัตน์ ตนัพิทกัษพ์งษ์ ธุรกิจอำหำร

11 10702 น.ส. วนัวสิำข์ รักษนุ์ย้ ธุรกิจอำหำร

12 10798 น.ส. ศิริรัฐ สุวรรณมณี ธุรกิจอำหำร

13 8627 น.ส. นนัทิชำ ไกรษร นำฏศิลป์

14 10668 น.ส. นิตำ้ คล่องดี นำฏศิลป์

15 10666 นำย ธนัยธรณ์ ใครอุบล ภำษำ-สังคม

16 10742 นำย กมัพล จุลเรือง ภำษำ-สังคม

17 10791 นำย นพเดช แรงกลำ้ ภำษำ-สังคม

18 10882 นำย เทวญั ชรินทร์ ภำษำ-สังคม

19 11614 นำย วริิยะ พิพฒัน์พงษเ์กษม ภำษำ-สังคม

20 11724 นำย ภูพิรัฐ สุวรรณมณี ภำษำ-สังคม

21 11738 นำย วรีภทัร ทองเลก็ ภำษำ-สังคม

22 11739 นำย กฤษณะ บุญปรำบ ภำษำ-สังคม

23 11740 นำย ชนะชน แซ่ลี ภำษำ-สังคม

24 11741 นำย ณฐันนัท์ เกตุแกว้ ภำษำ-สังคม

25 11742 นำย วภิทัร นำมสมบตัิ ภำษำ-สังคม

26 11743 นำย อชิระ ตอนสุข ภำษำ-สังคม

27 11744 นำย อำทิตยอุ์ทยั แกลว้กลำ้ ภำษำ-สังคม

28 12019 นำย เปรมบดินท์ ทิพยรั์ตน์ ภำษำ-สังคม

29 10678 น.ส. พิชชำนนัท์ จนัทรังสีวรกุล ภำษำ-สังคม

30 11737 น.ส. บุปผำ กุมำรนอ้ย ภำษำ-สังคม

31 11745 น.ส. ณฐัชยำ จตุรวทิยว์งศ์ ภำษำ-สังคม

32 11746 น.ส. กรรวี ทองแกว้ ภำษำ-สังคม

33 11747 น.ส. ฐิติมำ ตณัฑศรี ภำษำ-สังคม

34 11748 น.ส. ณฐันิชำ ขำวเก้ือ ภำษำ-สังคม

35 11749 น.ส. ษริญ พรหมมี ภำษำ-สังคม

36 11750 น.ส. สุพรรษำ ทองล่ิม ภำษำ-สังคม

37 11751 น.ส. เมยล์ดำ แดงเปีย ภำษำ-สังคม

38 11752 น.ส. สุวพชัร ศิริโพชพรพนัธ์ ภำษำ-สังคม

39 11753 น.ส. แอนนำ เวร์ิน ภำษำ-สังคม



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกลุ วชิำเอก ครูประจ ำช้ัน
1 11294 น.ส. ฐิติรัตน์ โฉมเฉลำ ตะกร้อ คุณครูเจษฎำ  ธิยะภูมิ
2 11392 น.ส. ปวีณำ เพชรทอง ตะกร้อ

3 11396 น.ส. สุพิชญำ เกียงเงียก ตะกร้อ

4 10247 นำย อภิสิทธ์ิ จนัทร์หอม ฟุตซอล

5 10321 นำย นนทศกัด์ิ ชูแกว้ ฟุตซอล

6 11368 นำย กษิเดช หมนัหนู ฟุตซอล

7 11369 นำย แทนคุน ชุมสังข์ ฟุตซอล

8 11371 นำย ปรำณเมธ บุญประเสริฐ ฟุตซอล

9 11372 นำย ปริสุทธ์ิ โพพำนิช ฟุตซอล

10 11373 นำย พรรคพล แกว้เทพ ฟุตซอล

11 11374 นำย พีรภทัร ไชยสุวรรณ ฟุตซอล

12 11375 นำย วนัชยั ชะภูรัมย์ ฟุตซอล

13 11376 นำย สิรภพ ประดบัเพชร ฟุตซอล

14 11377 นำย สุทธิศกัด์ิ สุเมนทร์ ฟุตซอล คุณครูรุจำวดี  อุดมลำภ
15 11378 นำย อภิรักษ์ สมบติั ฟุตซอล

16 11379 นำย อภิวิชญ์ มูลพิมพ์ ฟุตซอล

17 11716 นำย นภสักร ประทีบณถลำง ฟุตซอล

18 11380 น.ส. กนกวรรณ เส้งส่ง ฟุตซอล

19 11381 น.ส. จิรัฐติกำล คงศรีทอง ฟุตซอล

20 11382 น.ส. ชลิตำ เลิศบุรุษ ฟุตซอล

21 11384 น.ส. พิมพพิ์ชชำ สุขเสริม ฟุตซอล

22 11385 น.ส. ลลิตภทัร ธนปรีดำกลุ ฟุตซอล

23 11386 น.ส. วรัญญำ อินทฤทธ์ิ ฟุตซอล

24 11387 น.ส. วสุธร เสน่ห์ ฟุตซอล

25 11391 นำย วรเมธ จินตพล วอลเลยบ์อลในร่ม

26 11394 นำย ปริฉตัร ดำบเขียว วอลเลยบ์อลในร่ม

27 11289 นำย สุภกิณห์ หมำดหมีน วอลเลยบ์อลชำยหำด

28 11388 นำย กอ้งภพ จนัทร์นก วอลเลยบ์อลชำยหำด

29 11389 นำย จกัรกฤษณ์ วำสรัตน์ วอลเลยบ์อลชำยหำด

30 11463 น.ส. ณฐัณิชำ บุญเรือง วอลเลยบ์อลชำยหำด

31 11759 น.ส. ชลธิชำ ทองแกว้ วอลเลยบ์อลชำยหำด

32 11760 น.ส. ศิริรัตนำ มูลประเสริฐ วอลเลยบ์อลชำยหำด

33 8344 นำย พีรพฒัน์ แซ่อ๋อง เตรียมวศิวกรรมศำสตร์

34 9670 นำย อภิวิชญ์ เอียดยำว เตรียมวศิวกรรมศำสตร์

35 11397 นำย ธนำกร สงวนศกัด์ิ เตรียมวศิวกรรมศำสตร์



รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต

เลขที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล วชิำเอก ครุประจ ำช้ัน
1 10355 นำย เดชฤทธ์ิ สำดเสง่ียม ดนตรีไทย คุณครูธนธร  ชำตกิระพนัธ์ุ

2 10279 นำย ธีรภทัร สำธุภำค ดนตรีสำกล

3 10379 นำย พฤฒิพงศ์ อินทรักษำ ดนตรีสำกล

4 9671 น.ส. ชญำนิษฐ์ มุสิกะ นำฏศิลป์

5 10252 น.ส. ญำสุมินทร์ พำกเพียร นำฏศิลป์

6 10362 นำย ศุทธนนัท์ จนัทร องักฤษ-จีน

7 11401 นำย ธนภทัร องัสถำพร องักฤษ-จีน

8 8297 น.ส. นลินทิพย์ จงถิรวงศ์ องักฤษ-จีน

9 7855 นำย ภูผำ จนัทรศรี อำหำรและ
โภชนำกำร

10 10282 นำย ณรงคฤ์ทธ์ิ วงษำซำ้ย อำหำรและ
โภชนำกำร

คุณครูณฐัพล  ปำนชนะ

11 10319 นำย ธีรวฒัน์ หยีพ่นัธ์ุ อำหำรและ
โภชนำกำร

12 10322 นำย ปฏิพทัธ์ ณตะกัว่ทุ่ง อำหำรและ
โภชนำกำร

13 11399 นำย ธีรภทัร์ แกลว้ชิต อำหำรและ
โภชนำกำร

14 10364 น.ส. ศิรำ ใจดี อำหำรและ
โภชนำกำร

15 10369 น.ส. อนงนำฏ ณนคร อำหำรและ
โภชนำกำร

16 11400 น.ส. พลอยชมภู ธญัญอุดร อำหำรและ
โภชนำกำร


