
1 42397 ด.ช. จิรปัญญา ศรีฤกษ์
2 42412 ด.ช. ชัยชนะ จันทร์เลาะ
3 42421 ด.ช. ณฐกร ทิพย์ภักดี
4 42422 ด.ช. ณฐพงศ์ ทองทิพย์
5 42459 ด.ช. ธนพล ธีระอัมพรพันธ์ุ
6 42472 ด.ช. ธราธิป สิงห์ม่วง
7 42484 ด.ช. ธีรสิทธ์ิ ชูวงค์
8 42494 ด.ช. นวดล สุขสาลี
9 42495 ด.ช. นะบีล พันธ์ุฉลาด
10 42502 ด.ช. นิรัติศัย เพียรความสุข
11 42523 ด.ช. พงศธร แคล้วพงษ์
12 42555 ด.ช. ภัทรินทร์ มาตรา
13 42556 ด.ช. ภาษิต ชินศรี
14 42557 ด.ช. ภูบดี ช่ืนบุตร
15 42580 ด.ช. วรธน ศรีวุ่น
16 42591 ด.ช. ศรัณย์ เกียรติเรืองวิทย์
17 42616 ด.ช. สมภพ คุ้มบ้าน
18 42617 ด.ช. ส่องพงศ์ บุษยา
19 42629 ด.ช. สุธิเมฆ ศรีโสภณ
20 42644 ด.ญ. กรกนก สุวรรณ
21 42658 ด.ญ. จิณห์วรา ชลธาร
22 42661 ด.ญ. จินตภา เฟ่ืองโกศล
23 42663 ด.ญ. ชนัญชิดา ฟ้ารุ่งสาง
24 42676 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญลือ
25 42677 ด.ญ. ฑิราพร ซ้ายเบ้ียว
26 42690 ด.ญ. ณัฐพิชชา เพ็ชรรักษ์
27 42695 ด.ญ. ณิชชาอร กิตต์ิธนกุล
28 42701 ด.ญ. เทียนหงส์ สมนาม
29 42704 ด.ญ. ธนัญญา แซ่หลี
30 42707 ด.ญ. ธนิสรา อ้ึงรัศมี
31 42726 ด.ญ. ปทิตตา ใจวงค์
32 42738 ด.ญ. พชรพร เพ็งภัตรา
33 42739 ด.ญ. พชรมณฑน์ สุพันธกิจ
34 42743 ด.ญ. พันดาว บุญญฐี
35 42746 ด.ญ. พิชญาดา พรหมมิ
36 42749 ด.ญ. พิมพ์นิภา เนาว์สุวรรณ
37 42771 ด.ญ. เรวดี ทองเขียว
38 42778 ด.ญ. วลิสรา วิชชาธร
39 42784 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ รักษาทอง
40 42803 ด.ญ. อรวรา คีรีรักษ์
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1 42366 ด.ช. กฤตพจน์ ชุมพงศ์
2 42376 ด.ช. กวินกิตต์ิ ต้ังธรรมนิตย์
3 42401 ด.ช. เจษฎาภรณ์ พวังคะพินธ์ุ
4 42404 ด.ช. เฉลิมวงศ์ จันทสุวรรณโณ
5 42420 ด.ช. ฐิติพัฒน์กิจ มนูสาร
6 42438 ด.ช. ดิณห์ อิทธิวราภรณ์กุล
7 42497 ด.ช. นันทพัทธ์ สง่าพงษ์
8 42500 ด.ช. นิติภัทร รัตนามาศ
9 42506 ด.ช. ปฏิภาณ วัลลศิริ
10 42515 ด.ช. ปัญญพนต์ ละไม
11 42530 ด.ช. พลพรรธน์ ตัณฑวานิช
12 42550 ด.ช. ภรันยู เชาว์สิทธิชัย
13 42570 ด.ช. รฐนนท์ ค้้าชูชาติ
14 42595 ด.ช. ศักด์ิพล บุญถวิล
15 42603 ด.ช. ศุภกร เกิดทรัพย์
16 42620 ด.ช. สิรภพ จินดาพล
17 42624 ด.ช. สิรวิชญ์ สรวมชีพ
18 42639 ด.ช. อภิสิทธ์ิ เห่าตะวานิช
19 42645 ด.ญ. กรปักษ์ คชสิงห์
20 42646 ด.ญ. กรองกนก บุญแก้ว
21 42648 ด.ญ. กัญญาณัฐ ชูหมวกโชติ
22 42649 ด.ญ. กัญญาณัฐ แสงแก้ว
23 42653 ด.ญ. กานต์สิรี แจ่มกลาง
24 42656 ด.ญ. เกวลิล สุกแดง
25 42659 ด.ญ. จิดาภา ไชยมงคล
26 42667 ด.ญ. ชัญญานุช นบนอบ
27 42668 ด.ญ. ชาลิสา ละอาด
28 42697 ด.ญ. ตรีรัตน์ ทองค้า
29 42710 ด.ญ. ธัญดา สร้อยนาค
30 42716 ด.ญ. นภัสสร วังซ้าย
31 42740 ด.ญ. พฤกษา อุปนันท์
32 42752 ด.ญ. แพรร้าไพ โอสถ
33 42756 ด.ญ. ภัคนันท์ หอมหวล
34 42757 ด.ญ. ภัทริกา พันธ์เพลิงพฤกษ์
35 42758 ด.ญ. ภัทรีญา เพชรชนะ
36 42763 ด.ญ. เมธาวดี เอียดอ้น
37 42766 ด.ญ. รังษิยา ฉ่ัวเจริญ
38 42779 ด.ญ. วิรดา กล่ินธงชัย
39 42796 ด.ญ. สุภัชชา อังสิทธากุล
40 42805 ด.ญ. อลิชา คหาปนะ
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1 42367 ด.ช. กฤตภาส สัตยาชัย
2 42374 ด.ช. กฤษฎ์ชญากร วารีศรี
3 42379 ด.ช. กันตพัฒน์ มีอรุณ
4 42383 ด.ช. กานต์ณัฐ สกุลเทพ
5 42392 ด.ช. คุนากร สุขศรีใส
6 42417 ด.ช. โชคชัย หวงสุวรรณ
7 42449 ด.ช. ทีปากร หมายแร่
8 42454 ด.ช. ธนกฤต ทิพยฤกษ์
9 42465 ด.ช. ธนภัทร ศิริวัฒน์
10 42473 ด.ช. ธัชพล คุระเอียด
11 42477 ด.ช. ธิติพันธ์ พงษ์นริศร
12 42509 ด.ช. ปภังกร พรผล
13 42510 ด.ช. ปภินวิทย์ บุญจันทร์
14 42553 ด.ช. ภัทรดนัย ชนะกุล
15 42583 ด.ช. วรัญญู ค้าบุตร
16 42623 ด.ช. สิรวิชญ์ สมุทบาล
17 42631 ด.ช. เสฏฐ์ธนิน สังฆ์รักษ์
18 42640 ด.ช. อัษฎาวุธ สิทธิโชค
19 42650 ด.ญ. กัญญาพัชร แก้วจินดา
20 42669 ด.ญ. ชีรา รดาดาว หล่อนุ้ย อาล์มเกร็น
21 42672 ด.ญ. โซไรดา นันท์คณานนท์
22 42680 ด.ญ. ณภรรษร บุญเทียม
23 42683 ด.ญ. ณัจฉรียา ชูหนู
24 42698 ด.ญ. ทักษพร สัญญากิจ
25 42705 ด.ญ. ธนัตถ์ฐา เครือบุตร
26 42712 ด.ญ. ธันยากร กล้างาน
27 42718 ด.ญ. นันท์นภัส พูลทอง
28 42735 ด.ญ. ปิยาพัชร เลิศอิทธิกุล
29 42761 ด.ญ. มนัสนันท์ เลือกผล
30 42772 ด.ญ. วชิรดา ศักดา
31 42773 ด.ญ. วรณัฏฐ์ จันทรวัฒน์
32 42775 ด.ญ. วรรณชนก อมิตรสูญ
33 42782 ด.ญ. ศิรภัสสร ษัฏเสน
34 42783 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ถาวร
35 42788 ด.ญ. สิราวรรณ โคตรโมลี
36 42792 ด.ญ. สุกัญญา อาจอ้านวย
37 42793 ด.ญ. สุชานันท์ ชีพเกษมสุข
38 42800 ด.ญ. อนัญญา อรรถสุทธิสิน
39 42801 ด.ญ. อภิญญา ตันมณีประเสริฐ
40 42808 ด.ญ. อาทิตยา สว่างอารมณ์
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1 42384 ด.ช. กิตติธัช ศรีชะรัง
2 42390 ด.ช. คณิศร จงคิด
3 42394 ด.ช. จักรกฤต เจริญเมือง
4 42410 ด.ช. ชยุต เจริญลาภ
5 42423 ด.ช. ณฐศร บุญเกิด
6 42443 ด.ช. ถิระยุทธ์ อนงค์จิรสิริ
7 42474 ด.ช. ธัชพล อักษรพาลี
8 42490 ด.ช. นราวิชญ์ ยืนนาน
9 42503 ด.ช. บริพัตร ผ่องพันธ์
10 42524 ด.ช. พงศ์ศรัณย์ อมรสิงห์
11 42527 ด.ช. พนิต กรสวัสด์ิ
12 42529 ด.ช. พรหมมินทร์ สุแสงรัตน์
13 42538 ด.ช. พิพัทธนชาติ ค้ามูลมาตย์
14 42541 ด.ช. พิสิษฐ์ ไกรทัศน์
15 42594 ด.ช. ศักดิธัช อุดมทรัพย์
16 42610 ด.ช. ศุภมงคล ตันติรังสิมาพันธ์
17 42612 ด.ช. ศุภวุฒิ ขอกิตติไพบูลย์
18 42636 ด.ช. อภิชา รัชตทวีโภคิน
19 42647 ด.ญ. กัญญภัค อนันต์วิวรรธน์
20 42654 ด.ญ. กีรณา ช่วยบ้ารุง
21 42657 ด.ญ. เกิดฟ้า ชิดเช่ียว
22 42673 ด.ญ. ญาณิศา เเซ่ตัน
23 42675 ด.ญ. ญาณิศา เศษบุบผา
24 42684 ด.ญ. ณัชชา รุ่งเรือง
25 42694 ด.ญ. ณิชกานต์ ลีลากิจรุ่งเรือง
26 42702 ด.ญ. ธนพร กุลพันธ์
27 42709 ด.ญ. ธัญญารินทร์ พันธ์ไพบูลย์
28 42711 ด.ญ. ธัญพิชชา สิทธิเดชากุล
29 42717 ด.ญ. นลัททิพย์ ขุนสวัสด์ิ
30 42721 ด.ญ. นาตาชา จิตประไพย
31 42723 ด.ญ. นิสรีน หมานเม๊าะ
32 42727 ด.ญ. ปนัดดา ศรีทับรอด
33 42730 ด.ญ. ปริชญา แซ่ขู้
34 42747 ด.ญ. พิชามญช์ุ สุนธารักษ์
35 42750 ด.ญ. พิริสา ผายการณ์
36 42770 ด.ญ. รุ่งทิวา ช่วยพระยา
37 42780 ด.ญ. ศศินิภา ใจเสง่ียม
38 42786 ด.ญ. โศภิตา ชุมพล
39 42806 ด.ญ. อัญชสา อัครพัฒนวงศ์
40 42807 ด.ญ. อันญา หนูเชต

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8  ปีการศึกษา 2562



1 42363 ด.ช. กรวีณ์ หอตระกูล
2 42375 ด.ช. กฤษฎา ถิรตันติกุล
3 42378 ด.ช. ก้องภพ เนติเกียรติวงศ์
4 42381 ด.ช. กันตินันท์ เนาวบุตร
5 42386 ด.ช. กิตติศักด์ิ เจริญ
6 42407 ด.ช. ชนาธิป ฤาแรง
7 42414 ด.ช. ชาญนรินทร์ รุ้งพราย
8 42429 ด.ช. ณัฐชนนท์ สง่าพล
9 42439 ด.ช. ตนุภัทร ชูภักด์ิ
10 42445 ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองศรี
11 42453 ด.ช. ธนกฤต ถาวรไพบูลย์บุตร
12 42457 ด.ช. ธนดล วิศรุตศิลป์
13 42463 ด.ช. ธนภัทร แซ่ขู้
14 42469 ด.ช. ธนิสร ประทีป ณ ถลาง
15 42471 ด.ช. ธราเทพ จันทะเสน
16 42481 ด.ช. ธีรยุทธ ศิริมาศ
17 42492 ด.ช. นรินธร บุรีรักษ์
18 42499 ด.ช. นันทิวรรธน์ สุขสวัสด์ิ
19 42504 ด.ช. บุณยกฤต เกล้ียงจิตร
20 42519 ด.ช. ปิยะพัทธ์ ทิพย์พิมาศ
21 42522 ด.ช. พงศกร ยุคุณธร
22 42528 ด.ช. พรศักด์ิ ขุนแก้ว
23 42533 ด.ช. พัชกร ชุ่มใจ
24 42537 ด.ช. พิชญา จันทรวิบูลกุล
25 42542 ด.ช. พีรณัฐ ปัจฉิมา
26 42544 ด.ช. พีรวิชญ์ เดชอายุมนตรี
27 42551 ด.ช. ภัคพล นวลวิไล
28 42561 ด.ช. ภูมิรพี คะหะปะนะ
29 42575 ด.ช. รัตนโชติ ตรีถ่ิน
30 42596 ด.ช. ศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์
31 42605 ด.ช. ศุภกร ยอดโรจน์
32 42607 ด.ช. ศุภชัย เพ่ือนรักษ์
33 42885 ด.ช. ธนกร พลวัฒนกุล
34 42652 ด.ญ. กานต์สินี พันธ์ศักด์ิ
35 42665 ด.ญ. ชนิตรา บุญประสิทธ์ิ
36 42666 ด.ญ. ชลธิชา สิงห์ทอง
37 42674 ด.ญ. ญาณิศา ดาราสว่าง
38 42693 ด.ญ. ณัณฐกานต์ ช้ินฟัก
39 42699 ด.ญ. ทัณฑิกา สุวรรณโชติ
40 42745 ด.ญ. พิชชริญา สินเสาวภาคย์
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1 42372 ด.ช. กฤษกร สนิท
2 42400 ด.ช. จีฮาน สิทธิศักด์ิ
3 42411 ด.ช. ชลนาธาร หอตระกูล
4 42424 ด.ช. ณรงค์เดช เดชรักษา
5 42433 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ ตรีเภรี
6 42444 ด.ช. ทศภูมิ ผุดมี
7 42447 ด.ช. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ
8 42450 ด.ช. แทนคุณ ช่วยสงเคราะห์
9 42455 ด.ช. ธนกฤต เสนาน้อย
10 42468 ด.ช. ธนากร นุ่นหนู
11 42470 ด.ช. ธรรมสิทธ์ิ คุตติยานันท์
12 42498 ด.ช. นันทิพัฒน์ โชติวิเชียรสิน
13 42508 ด.ช. ปณิธิ ขนาดผล
14 42521 ด.ช. เปรม ผลรัตนไพบูลย์
15 42526 ด.ช. พชรพล อ๋ึงสกุล
16 42540 ด.ช. พิสิฐพงศ์ พูนแก้ว   
17 42547 ด.ช. ไพสิฐ ปละอุด
18 42549 ด.ช. ภควัทร ผดุงผล
19 42563 ด.ช. ภูริ ฮ่มซ้าย
20 42566 ด.ช. ภูริทัต แก้วลายพรหม
21 42568 ด.ช. ยศกร จิตกาฬ
22 42574 ด.ช. รัตตพล ทองย่น
23 42585 ด.ช. วิชยุตม์ บุ้งทอง
24 42587 ด.ช. วีรพงษ์ วัฒนจรรสกุล
25 42588 ด.ช. วีรภัทร โพธ์ิศรี
26 42589 ด.ช. วุฒิชัย จันทร์เดชะ
27 42592 ด.ช. ศรัณย์ สุวรรณภักดี
28 42601 ด.ช. ศุทธนันท์ จัตวานิตย์
29 42609 ด.ช. ศุภณัฐ มีนวล
30 42618 ด.ช. สัชฌยา กล่ินเขียว
31 42628 ด.ช. สุทธิพงษ์ พิสแก้ว
32 42638 ด.ช. อภิรักษ์ รักหาบ
33 42686 ด.ญ. ณัฐชยา นิติธรรมานุสรณ์
34 42696 ด.ญ. ณิชนันทน์ รุ่งสันเทียะ
35 42729 ด.ญ. ปรมาภรณ์ ธรรมสะโร
36 42733 ด.ญ. ปัทมพร บุญฮอง
37 42734 ด.ญ. ปิยฉัตร พานิชกุล
38 42774 ด.ญ. วรนิษฐา มัจฉาเวช
39 42795 ด.ญ. สุพิชฌาย์ สุขขาว
40 42886 ด.ญ. ณัชชารีย์ ศุภรัตน์ศิริชาติ

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10  ปีการศึกษา 2562

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล



1 42370 ด.ช. กฤติน แสงไกร
2 42382 ด.ช. กานต์ ตันสกุล
3 42389 ด.ช. คณพัฒน์ สัทธาอธิคม
4 42395 ด.ช. จักษ์มณฑน์ ม่วงย้ิม
5 42425 ด.ช. ณัชพล ครชาตรี
6 42432 ด.ช. ณัฐพัชร์ พงศ์ภัคบูรณกิจ
7 42435 ด.ช. ณัฐวุฒิ อ๋องสกุล
8 42442 ด.ช. เตชภณ วรเนติวงศ์
9 42448 ด.ช. ทีฆายุ สิงด้า
10 42458 ด.ช. ธนพล ถาวรมาศ
11 42460 ด.ช. ธนพัฒน์ แสนดี
12 42475 ด.ช. ธาดา ล่ิมสกุล
13 42486 ด.ช. นพัตธร สมานมิตร
14 42513 ด.ช. ปรินทร คงพันธ์ธนรักษ์
15 42525 ด.ช. พชร โชคเก้ือ
16 42531 ด.ช. พลพฤทธ์ิ ก่อผล
17 42534 ด.ช. พัฒนรวี โชติกะ
18 42539 ด.ช. พิศุทธ์ิ หิรัญจรัสพิวัฒน์
19 42548 ด.ช. ภควัต นวลอนงค์
20 42559 ด.ช. ภูเบศ พงษ์ไทย
21 42562 ด.ช. ภูริ จันทโรภาสกร
22 42564 ด.ช. ภูริช พนมวัลย์
23 42576 ด.ช. วงศธร เถาว์พงศ์
24 42577 ด.ช. วชิรวิทย์ บุญทองจันทร์
25 42578 ด.ช. วชิรวิทย์ เพชรอย่างดี
26 42586 ด.ช. วิรัชสัณห์ อินกล่ินพันธ์
27 42604 ด.ช. ศุภกร จิรจารุกิตต์
28 42606 ด.ช. ศุภชัย แซ่ฮ่ัว
29 42619 ด.ช. สิรภพ จวนก่ี
30 42626 ด.ช. สุกฤษฏ์ิ วิริยานุกูลวงศ์
31 42633 ด.ช. อธิบดี จันทวงษ์
32 42634 ด.ช. อนวัช พุทธา
33 42635 ด.ช. อนาวิล ไตรศรี
34 42681 ด.ญ. ณภาสุกัญต์ แซ่ล้ิม
35 42706 ด.ญ. ธนานภัส ณ พัทลุง
36 42751 ด.ญ. พิลาศลักษณ์ ชัยวิรัชติกุล
37 42753 ด.ญ. ฟาเดีย สาลิกา
38 42760 ด.ญ. มนัสนันท์ เเย้มย่ิง
39 42765 ด.ญ. รมิตา เครือเตียว
40 42794 ด.ญ. สุธิดา คงทองจีน
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เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล



1 42371 ด.ช. กฤป อภิชนวัฒนา
2 42385 ด.ช. กิตติพัทธ์ กิจปกรณ์สันติ
3 42387 ด.ช. ไกรวิทย์ บุญเงิน
4 42396 ด.ช. จิรทีปต์ ลักขณา
5 42406 ด.ช. ชนาธิป รักชีพ
6 42427 ด.ช. ณัชพล วังช่วย
7 42431 ด.ช. ณัฐพล หนูอ่อน
8 42436 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ พรมปาน
9 42452 ด.ช. ธนกฤต ตรึกตรองกิจ
10 42467 ด.ช. ธนวันต์ ก้่าเสน
11 42478 ด.ช. ธีรธรรม มีเสน
12 42482 ด.ช. ธีรวัฒน์ พละวงศ์
13 42483 ด.ช. ธีรวิทย์ คงสมบุญ
14 42485 ด.ช. ธีระศักด์ิ บุญเอ้ือ
15 42491 ด.ช. นราวิชญ์ ศรีขาว
16 42501 ด.ช. นิธิศ คงทน
17 42511 ด.ช. ปรมัตถ์ ชลสุวัฒน์
18 42514 ด.ช. ปองภพ ชัยศรี
19 42520 ด.ช. ปุญญพัฒณ์ แพ่งเมือง
20 42545 ด.ช. พุฒิพงศ์ เรืองอ่อน
21 42554 ด.ช. ภัทรพี ราชพล
22 42567 ด.ช. มณฑวรรษ ก้อนทอง
23 42573 ด.ช. รัฐภูมิ แซ่จ่ึง
24 42579 ด.ช. วนัสบดี สุริยะโยธิน
25 42593 ด.ช. ศักดิทัช คีรินทร์
26 42598 ด.ช. ศิวกร ชนะกุล
27 42599 ด.ช. ศิวัช ศิริเจริญไชย
28 42615 ด.ช. สถาปัตย์ แก่นเพชร์
29 42622 ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีพล
30 42632 ด.ช. หัฏฐกร อ้านาจครุฑ
31 42641 ด.ช. อิทธิกาจน์ ภู่เจริญ
32 42643 ด.ญ. กนกวรรณ เเสงสุวรรณ
33 42651 ด.ญ. กัลยรัตน์ วิชิต
34 42687 ด.ญ. ณัฐณริณ ดาวเรือง
35 42741 ด.ญ. พวงชมพู หงษ์บินโบก
36 42742 ด.ญ. พัชณีวรรณ พรหมภิบาล
37 42748 ด.ญ. พิมพ์ชนก เชาว์ภักดี
38 42768 ด.ญ. รินรดา คนรู้
39 42896 ด.ช. ศิวกร เกษางาม

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล
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