
1 41807 ด.ช. จิรพฒัน์ ชัยสุวรรณ
2 41821 ด.ช. ชนาธปิ อึ๋งสืบเชื้อ
3 41833 ด.ช. ชาภมูิ ชัยทวทีรัพย์
4 41845 ด.ช. ณัฐดนัย จงไกรจักร
5 41847 ด.ช. ณัฐพล กุมลา
6 41851 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ทองประสิทธิ์
7 41875 ด.ช. ธราเทพ งามเรียบ
8 41876 ด.ช. ธราวธิ ใจเย็น
9 41893 ด.ช. นันทวฒัน์ ละไม
10 41895 ด.ช. นิธพิฒัน์ คงเผ่ือน
11 41903 ด.ช. ปรินทร บญุขวญั
12 41907 ด.ช. ปองเดช สุขหอม
13 41930 ด.ช. พทิยา แววสง่า
14 41936 ด.ช. พรีพงศ์ คงสีจันทร์
15 41945 ด.ช. ภานุ อุมาสะ
16 41949 ด.ช. ภมุภพ ธรีวาทกีุล
17 41961 ด.ช. ราเชน อุทชักุล
18 41962 ด.ช. ฤทธริงค์ พลึิก
19 41985 ด.ช. ศุภชัย สมสกุล
20 41987 ด.ช. ศุภฤกษ์ วงษแ์ก้ว
21 41999 ด.ช. สหรัฐ อ าพร
22 42010 ด.ช. เสฏฐวฒิุ พงศาปาน
23 42034 ด.ญ. กุสุมาพร เหล็มปาน
24 42035 ด.ญ. เขมาพร สุทธางกูร
25 42036 ด.ญ. จันทร์ทพิย์ภรณ์ ราหม์าน
26 42042 ด.ญ. เจิดจันทร์ บญุสุข
27 42049 ด.ญ. ชนินาถ หรัิญ
28 42058 ด.ญ. ซานานา ครองไตรเวทย์
29 42064 ด.ญ. ญาตาวี อินทร์ฟา้แสง
30 42067 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ทองหยู
31 42076 ด.ญ. ทพิวลัย์ อภไิชยาวาทย์
32 42085 ด.ญ. ธดิารัตน์ สุวรรณอมรเลิศ
33 42086 ด.ญ. ธมีาพร สุดตะเมือง
34 42102 ด.ญ. นิติลักษณ์ ฉ่ าธรีะธรรม
35 42104 ด.ญ. นิสริน ฤทธิรั์กษา
36 42107 ด.ญ. บญุภา สุขาภริมย์
37 42108 ด.ญ. เบญญาภา ตันติพบิลูย์
38 42119 ด.ญ. ปวราวดี หวนัตะหา
39 42123 ด.ญ. ปานปรียา ยอมใหญ่
40 42128 ด.ญ. ปยิกมล พลูศิริ
41 42132 ด.ญ. พนารินทร์ ถิ่นค าแบง่
42 42134 ด.ญ. พนิดา วอ่งไว
43 42138 ด.ญ. พณัณิตา สร้อยทอง
44 42161 ด.ญ. วรัชยา วชิยานุรักษ์
45 42169 ด.ญ. ศิริประภา หวงัเกียรติ
46 42175 ด.ญ. สโรชา โตนด
47 42186 ด.ญ. อธกิาร ด าจวนลม
48 42187 ด.ญ. อนันตญา เมฆลา
49 42191 ด.ญ. อมราวดี ประทปี ณ ถลาง
50 42195 ด.ญ. อริยพร เสวตานนท์

รายชื่อนักเรยีนโรงเรยีนภเูก็ตวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  2/5    ปกีารศึกษา 2561

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล



1 41803 ด.ช. คุณาธปิ พรหมภฒัน์
2 41816 ด.ช. เจษฎา ศรเหล็ก
3 41818 ด.ช. ชญานนท์ สมนาม
4 41825 ด.ช. ชโย ทองชาติ
5 41831 ด.ช. ชาญวทิย์ แซ่ขู้
6 41838 ด.ช. ณัชพฒัน์ สงวนนาม
7 41867 ด.ช. ธนโชติ เพญ็รัตน์
8 41882 ด.ช. ธรีธชั หวานดี
9 41883 ด.ช. ธรีพนัธุ์ เลิศรุ่งพาณิชย์
10 41887 ด.ช. ธรีภทัร เพชรชนะ
11 41889 ด.ช. นคเรศ เมืองภกัดี
12 41910 ด.ช. ปยิังกูร เทพพกิุล
13 41911 ด.ช. ปญุญพฒัน์ จ านงค์รักษ์
14 41933 ด.ช. พสิิฐ ตุลาโชติกุล
15 41940 ด.ช. ภคณัท ศรีปาน
16 41964 ด.ช. วชิรวทิย์ กิไพโรจน์
17 41968 ด.ช. วริภทัร หมื่นพนั
18 41979 ด.ช. ศรณ์ พลาวธุ
19 41997 ด.ช. สรอัฐ น้ าใส
20 42017 ด.ช. อภวิชิญ์ จุลพลู
21 42022 ด.ช. เอกกมล นิลกาญจน์
22 42027 ด.ญ. กนกวรรณ จันทร์ประเสริฐ
23 42038 ด.ญ. จิดาภา แก้วจินดา
24 42044 ด.ญ. ชญานิศ ทองวล
25 42045 ด.ญ. ชนกานต์ บวัแก้ว
26 42055 ด.ญ. ชิดนภา ทพิานุกะ
27 42072 ด.ญ. ณิชาพร ฟงปรีชากุล
28 42074 ด.ญ. เดียลดา ตรีสุข
29 42083 ด.ญ. ธญัสินีส์ ช่างแห
30 42089 ด.ญ. นภสร ศิริกิจวฒันา
31 42094 ด.ญ. นัทธมน บญุมาเลิศ
32 42095 ด.ญ. นัทธมน หนูกล่ า
33 42105 ด.ญ. เนตรนภสั เอนกวงศ์สวสัด์ิ
34 42114 ด.ญ. ปภสัรา ฉายแสง
35 42122 ด.ญ. ปาณิสรา ชีวะเจริญไชย
36 42126 ด.ญ. ปารมี ธนฉายสวสัด์ิ
37 42130 ด.ญ. เปรมิกา วริิยะพฒันาธรรม
38 42137 ด.ญ. พชัรนันท์ ทพิย์พทิกัษ์
39 42151 ด.ญ. ยิ่งณรา คะเณ
40 42155 ด.ญ. รัชนีกร ขาวกิจไพศาล
41 42162 ด.ญ. วรัทยา เลขมาศ
42 42163 ด.ญ. วริญชญา สินอนันต์
43 42166 ด.ญ. ศดานันท์ ลักษณะอารีย์
44 42167 ด.ญ. ศิรดา ต้ิวสิขเรศ
45 42170 ด.ญ. ศิริภนิันทร์ นวลเล่ง
46 42171 ด.ญ. ศุภกานต์ พรหมมาศ
47 42184 ด.ญ. หยาดน้ าค้าง รัตนวโรภาส
48 42185 ด.ญ. อทติยา แซ่หลี
49 42192 ด.ญ. อมลรดา เที่ยงแท้
50 42193 ด.ญ. อรรัมภา อภชิิต

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  2/6    ปกีารศึกษา 2561

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรยีนโรงเรยีนภเูก็ตวิทยาลัย



1 41786 ด.ช. กรศิวะศักด์ิ ล่ิมวงศกร
2 41796 ด.ช. กิตตินันท์ รู้ฤกษ์
3 41797 ด.ช. กิตติพงศ์ ศิวากรณ์จงจิต
4 41810 ด.ช. จิรวฒัน์ ล้ีสกุล
5 41811 ด.ช. จิรัฏฐ์ ชัยวรานุรักษ์
6 41819 ด.ช. ชนสิฎฐ์ พงษา
7 41826 ด.ช. ชวศิ เกษตริกะ
8 41859 ด.ช. ทวทีรัพย์ แซ่อ๋อง
9 41872 ด.ช. ธนภมูิ จิรวฒันวจิิตร
10 41884 ด.ช. ธรีภทัร์ สวนกระต่าย
11 41901 ด.ช. ปรเมศวร์ บญุตันตราภวิฒัน์
12 41913 ด.ช. ปณุณกานต์ เจียรนันท์
13 41920 ด.ช. พชรพล ถิ่นทะเล
14 41937 ด.ช. พรีพล พรหมมา
15 41946 ด.ช. ภานุวชัร์ แก้วเกล้ียง
16 41952 ด.ช. ภมูิณัฐ พานทอง
17 41954 ด.ช. ภริูณัฐ จุลานุพนัธ์
18 41980 ด.ช. ศรายุทธ โชคไพบลูย์
19 42003 ด.ช. สิรวชิญ์ เจริญกิจ
20 42021 ด.ช. อิทธฤิทธิ์ เขื่อนศิริ
21 42024 ด.ช. เอกวฒัน์ โมรัษเฐียร
22 41411 ด.ญ. ณิชกมล รอดเนียม
23 42029 ด.ญ. กัญวดี คงเพช็ร
24 42041 ด.ญ. จุฬาพชิญ์ ยี่ฉุ้น
25 42048 ด.ญ. ชนิตรา นิลวฒัน์วนาพนัธ์
26 42061 ด.ญ. ญาณิศา มุกดา
27 42065 ด.ญ. ณัชชา วรธงไชย
28 42070 ด.ญ. ณิชชา นวลจันทร์
29 42075 ด.ญ. ทกัษญา เชื้อนาคา
30 42078 ด.ญ. ธนวดี รัตนานุกูล
31 42082 ด.ญ. ธญัพชิชา เขื่อนมั่น
32 42084 ด.ญ. ธนัยพร ศรีชะรัง
33 42091 ด.ญ. นฤมล กาฬศรี
34 42097 ด.ญ. นันทน์ภสั ศิริศฤงฆาร
35 42100 ด.ญ. น่านน้ า เอ้งฉ้วน
36 42103 ด.ญ. นิภาธร ช่วยชุมชาติ
37 42121 ด.ญ. ปฐัริภคัร์ รักษธ์รรมกิจ
38 42131 ด.ญ. พนารัตน์ สร้างล้ิม
39 42139 ด.ญ. พชิญธดิา ทววีฒันกุล
40 42157 ด.ญ. รัตนา สมบรูณ์
41 42174 ด.ญ. สกนธว์รรณ สุริยะวงวยัวฒัน์
42 42177 ด.ญ. สิริกร จิตตรักษ์
43 42178 ด.ญ. สิริมา สิงฆาฬะ
44 42179 ด.ญ. สิริวมิล เอี่ยมปอ้ง
45 42181 ด.ญ. สุพรรษา เวฬุกรรม
46 42182 ด.ญ. สุภาวนิี วงศ์ดียงชัย
47 42188 ด.ญ. อนันตา เทพณรงค์
48 42190 ด.ญ. อภษิฐา บญุชู
49 42198 ด.ญ. อันนา อัศวยิ่งเจริญสุข
50 42199 ด.ญ. อารีรัตน์ เนรา

รายชื่อนักเรยีนโรงเรยีนภเูก็ตวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  2/7    ปกีารศึกษา 2561

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล



1 41791 ด.ช. กัณฑ์คุปต์ โภไคยวบิลูกุล
2 41808 ด.ช. จิรพทัธ์ จินดาพล
3 41824 ด.ช. ชยุตม์ มูสิกะ
4 41832 ด.ช. ชานน ด าสุวรรณ์
5 41837 ด.ช. ณภทัร อ๋องสกุล
6 41841 ด.ช. ณัฐกฤต สังขวรกุล
7 41843 ด.ช. ณัฐชนน วงัช่วย
8 41844 ด.ช. ณัฐชนันศ์ ด ารงปญัญารักษ์
9 41849 ด.ช. ณัฏฐ์ภทัร์ อนุวงศ์กุล
10 41863 ด.ช. ธนกร ไกรทศัน์
11 41864 ด.ช. ธนกร ศิริอนันต์
12 41869 ด.ช. ธนภพ กุณารักษ์
13 41873 ด.ช. ธเนศ ตามชู
14 41878 ด.ช. ธนัญเกียรติ ชุ่มใจ
15 41891 ด.ช. นนทวฒัน์ รัตนดิลก ณ ภเูก็ต
16 41898 ด.ช. ปกรณ์ รักต์เธยีรธรรม
17 41915 ด.ช. พงศภคั เพช็รวจิิตร
18 41921 ด.ช. พศวร์ี บญุลือ
19 41922 ด.ช. พสิษฐ์ เครือยศ
20 41927 ด.ช. พทัธนันท์ จิตต์วารินทร์
21 41929 ด.ช. พชิญ์ จินดาพล
22 41932 ด.ช. พพิฒัน์ ปราการ
23 41938 ด.ช. พฒิุพงศ์ ขอเจริญ
24 41944 ด.ช. ภาณุพงศ์ บรีุรัตน์
25 41963 ด.ช. ลลิตภทัร เผ่าจ ารูญ
26 41970 ด.ช. วสุ จันทร์ทา
27 41976 ด.ช. วชิยุตม์ เพช็ร์ล่อเหลียน
28 41978 ด.ช. เวทติ แก้วประจันทร์
29 41986 ด.ช. ศุภณัฐ แซ่พู่
30 41990 ด.ช. เศรษฐพงศ์ พฒักอ
31 41992 ด.ช. สถาพร แสงเพง็เคน
32 41995 ด.ช. สรวศิ กระแสใส
33 42006 ด.ช. เสกสรรค์ เบาะทอง
34 42012 ด.ช. อธภิทัร ภกัดีเรือง
35 42016 ด.ช. อภรัิกษ์ พลูเขตนคร
36 42032 ด.ญ. กานต์ธดิา นวลเปน็ใย
37 42033 ด.ญ. กิ่งกาญจน์ ตุรงคราวี
38 42046 ด.ญ. ชนชนก อภบิณุย์ชัย
39 42054 ด.ญ. ชาลิสา อุ่นเมือง
40 42099 ด.ญ. นาฎชนก ชัยนุรัตน์
41 42125 ด.ญ. ปานรวี เก้าเอี้ยน
42 42147 ด.ญ. ภคัจิรา วงศ์จันทร์
43 42148 ด.ญ. ภญิญาดา หอมจันทร์
44 42152 ด.ญ. รฐา ไชยสอน
45 42164 ด.ญ. วรินทร ตัณฑวชิระพนัธ์
46 42172 ด.ญ. ศุภพชิญ์ ภกัดี
47 41745 ด.ญ. สิริกร วรรณบวร

รายชื่อนักเรยีนโรงเรยีนภเูก็ตวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  2/8    ปกีารศึกษา 2561
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1 41783 ด.ช. กรกฎ กี่ส้ิน
2 41799 ด.ช. กุรซีย์ ทองย่น
3 41800 ด.ช. เกียรติศักด์ิ จินดา
4 41802 ด.ช. คมัชฌา นิรภยั
5 41804 ด.ช. จรณินทร์ พรัิตน์
6 41805 ด.ช. จักรภทัร เจริญเมือง
7 41812 ด.ช. จิรายุ สิทธกิาร
8 41815 ด.ช. เจษฎา ปกสกุล
9 41830 ด.ช. ชาญนนท์ เชิงชาญ
10 41848 ด.ช. ณัฐภทัร วรรณศิลป์
11 41857 ด.ช. เตชินท์ มาตรา
12 41858 ด.ช. ถิรนิษฐ์ ถนอมสินธุ์
13 41861 ด.ช. ธกร ล่ิมสืบเชื้อ
14 41865 ด.ช. ธนกฤต โชคเกื้อ
15 41866 ด.ช. ธนกฤต อิสระ
16 41868 ด.ช. ธนดล สุวรรณภกัดี
17 41877 ด.ช. ธชันนท์ รักษธ์รรมกิจ
18 41888 ด.ช. ธรีภทัร ภมุรินทร์
19 41894 ด.ช. นิติภมูิ วงศ์ใหญ่
20 41904 ด.ช. ปวริศ ทองมณี
21 41905 ด.ช. ปวรุตม์ กสิบาล
22 41916 ด.ช. พงษพ์เิชษฐ์ อัศวเดโชรัตน์
23 41923 ด.ช. พสิษฐ์ ทองด้วง
24 41928 ด.ช. พสักร หตัการ
25 41939 ด.ช. ไพสิฐ ซ่ือพทิกัษพ์งศ์
26 41941 ด.ช. ภคพงศ์ เจริญเกียรติตรัย
27 41943 ด.ช. ภาคิน สือสกุล
28 41959 ด.ช. รัชพล ไตรศรี
29 41112 ด.ช. ธนจักร ฤกษส์ ารวจ
30 41991 ด.ช. สกลพฒัน์ อมรกล
31 41993 ด.ช. สพล ทองสมบติั
32 41996 ด.ช. สรวศิ เดชะเสน์
33 42001 ด.ช. สิทธพิฒัน์ สุทนิ
34 42004 ด.ช. สิรศักด์ิ โชติวงศ์พพิฒัน์
35 42015 ด.ช. อนุวฒัน์ อินทรัตน์
36 42018 ด.ช. ออมสิน ทองพฒัน์
37 41638 ด.ญ. สมัชญา ยอดผ่านเมือง
38 42025 ด.ญ. กชกร ทองอ่อน
39 42040 ด.ญ. จิรภญิญา เทยีบศรไชย
40 42050 ด.ญ. ชลลดา จ านงค์รักษ์
41 42053 ด.ญ. ชาลิสา ณ นคร
42 42059 ด.ญ. เซมี คุณพโิน
43 42063 ด.ญ. ญาดาวดี สนิทเปรม
44 42120 ด.ญ. ปญัญดา ปราบทกุข์
45 42156 ด.ญ. รัญชนา สรรเสริญ
46 42159 ด.ญ. วชิระพร ทองหนูนุ้ย
47 42168 ด.ญ. ศิรดา เมฆซ้อน

รายชื่อนักเรยีนโรงเรยีนภเูก็ตวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  2/9    ปกีารศึกษา 2561

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล



1 41789 ด.ช. กษดิิศ ทั่วไตรภพ
2 41806 ด.ช. จิรกานต์ ชีพพฒันาสุข
3 41813 ด.ช. จุฑาภทัร โรจน์วฒันธนกิจ
4 41823 ด.ช. ชยากร สิทธยิากรณ์
5 41836 ด.ช. ณภทัร หุ่นย้อง
6 41839 ด.ช. ณัชภทัร ภพูนันา
7 41852 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ สงวนธนากร
8 41856 ด.ช. เตชินท์ ติณพนัธุ์
9 41860 ด.ช. ทพัปราชญ์ ข าขุนจุ้ย
10 41862 ด.ช. ธนกร แกล้วกล้า
11 41870 ด.ช. ธนภทัร รักส าราญ
12 41874 ด.ช. ธรกร ไพรัตน์
13 41885 ด.ช. ธรีภทัร กาญจนา
14 41890 ด.ช. นนทภทัร เทพอักษร
15 41897 ด.ช. บญัญพนต์ ทองยอด
16 41899 ด.ช. ปญสร วงัศพา่ห์
17 41908 ด.ช. ปณัศิษฎ์ ปญัญาสงค์
18 41912 ด.ช. ปณุณ์ ศรีอัชรานนท์
19 41914 ด.ช. พงศ์ปพล ธนรัชตานนท์
20 41917 ด.ช. พงษอ์มร ใจปาละ
21 41919 ด.ช. พชรพล จินดา
22 41924 ด.ช. พชัรพงศ์ ยกเชื้อ
23 41934 ด.ช. พสิิฐกร เขียวเหลือ
24 41935 ด.ช. พสุิทธิ์ สมหวงั
25 41942 ด.ช. ภวตั สุรขันธ์
26 41956 ด.ช. โยชูวา เกตุด า
27 41967 ด.ช. วริทธิ์ แซ่อึ่ง
28 41972 ด.ช. วชัริศ ลู่เกี้ยง
29 41973 ด.ช. วฒันชัย โผภเูขียว
30 41977 ด.ช. วริิทธิพ์ล โตมร
31 41982 ด.ช. ศิรพล นิ่มนนท์
32 41989 ด.ช. ศุภวชิญ์ จ าปาดะ
33 41998 ด.ช. สราวธุ ลือนคร
34 42000 ด.ช. สาริณ พลอยงาม
35 42043 ด.ช. ภริูนท์ ไกรเลิศ
36 42037 ด.ญ. จัสมิน มะลิพนัธ์
37 42079 ด.ญ. ธนัฐนันท์ หงษบ์ตุร
38 41614 ด.ญ. พรรณพษา ด าข า
39 42081 ด.ญ. ธฤษวรรณ ศรีสุข
40 42109 ด.ญ. เบญญาภา สุนทวารีฤทธิ์
41 42111 ด.ญ. ปณิสตา สวามีชัย
42 42140 ด.ญ. พชิญ์สิณี อยู่จุ้ย
43 42149 ด.ญ. ภริูชยา ไพรินทร์
44 42154 ด.ญ. รภาภทัร นครสันติภาพ
45 42165 ด.ญ. ศจีพร ปรีชา
46 42176 ด.ญ. สักขรินี ดุจพยัคฆ์

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  2/10    ปกีารศึกษา 2561
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