
 

 

 

 

เลขที่

1 ด.ช. กองทัพ ช่วยจันทร์

3 ด.ช. จิราภัทร ฟูใจ

5 ด.ช. ศิรวิทย์ ศรีมะณี

7 ด.ช. รัฐภูมิ แนนภูเขียว

9 ด.ช. สุวิจักขณ์ ประตี

11 ด.ญ. กวิตา ควรจ า

13 ด.ญ. จิรภิญญา วันดี

15 ด.ญ. ชนินาถ ช านาญการ

17 ด.ญ. ดารินทร์ ค าผง

19 ด.ญ. ธนาภา ค าอินทร์

21 ด.ญ. นภสร นิลทจันทร์

23 ด.ญ. ปิยนุช ตองแก้ว

25 ด.ญ. เปรมปรียา สุวรรณนี

27 ด.ญ. เพ็ญพิฌา นพคุณ
29 ด.ญ. ภทรภร ค าโยค

31 ด.ญ. ภาวิณี เทพกรรณ

33 ด.ญ. วริศรา บ าเพ็ญ

35 ด.ญ. อนันตญา สร้อยทอง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563   (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
นางสาวพชัราภรณ ์หาญชยั , Miss Mary Antonette Liyesa

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. กิตติพัฒน์ คุ้มรักษา

4 ด.ช. ชัยยศ ยศมงคล

6 ด.ช. บุญชัย สมภาร

8 ด.ช. ภูริเดช บัวยอม

10 ด.ช. สุธัช วงค์สอาด

12 ด.ช. อภิสิทธ์ิ สอยโว

14 ด.ญ. กัญญาวีร์ ภูริศรี

16 ด.ญ. จิราพัชร วงค์นิล

18 ด.ญ. ณัฐณิชา บุญป้ัน

20 ด.ญ. ธนัญญา ทดเจริญ

22 ด.ญ. ธนิษฐา บุญธรรม

24 ด.ญ. ปิยธิดา มลูสมบัติ

26 ด.ญ. ปุญญานุช อินทรพันธ์

28 ด.ญ. พลอยไพลิน ผิวรักษา

30 ด.ญ. ภัคศรัณย์ กุมขุนทด

32 ด.ญ. มาริษา พินิจผล

34 ด.ญ. วิภารัตน์ ผิวรักษา

36 ด.ญ. อินทิรา บัวจันทร์แดง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563   (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
นางสาวพชัราภรณ ์หาญชยั , Miss Mary Antonette Liyesa

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. จิรวัฒน์ ศรีธงชัย

3 ด.ช. ฉลองชัย แผลติตะ

5 ด.ช. แทนพงศ์ จันดาดาล

7 ด.ช. ปวัน ฤทธ์ิประเสริฐ

9 ด.ช. พงษ์ศิริ ชัยศิริวิมลพร

11 ด.ช. รชานนท์ หอมสุคนธ์

13 ด.ช. ศิรชัช เจริญสุข

15 ด.ช. ศุภวิชญ์ อาสว่าง

17 ด.ช. สุกฤษ กรสุวรักษ์

19 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ตะมะ

21 ด.ญ. ขวัญข้าว ใจดี

23 ด.ญ. ชลธิชา วงค์ชา

25 ด.ญ. ทัชชล แซ่เห่อ

27 ด.ญ. บุษกร ด้วงยวง
29 ด.ญ. ปวีณุช ภูแชมโชติ

31 ด.ญ. มนทิฏา วันศรี

33 ด.ญ. ลักษิกา เกตุศรีแก้ว

35 ด.ญ. สิตานันท์ คุณวัฒน์

37 ด.ญ. อริณทิพย์ จิตดา

39 ด.ญ. อาริษาญา แปชน

41 ด.ญ. เอมชนก อ าพล

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563  (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/2 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์
นายวรนันท ์วรรณราศรี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. ฉลองชัย ธรรมพร

4 ด.ช. ณัฐพงศ์ วงค์ชาชม

6 ด.ช. ธนกฤต ร่มศรี

8 ด.ช. พงศกร สายแวว

10 ด.ช. พีรพัฒน์ ยศเจริญสกุล

12 ด.ช. วันชัย อนุลีจันทร์

14 ด.ช. ศิวกรณ์ เฉลยเพียร

16 ด.ช. สมบูรย์ อ่อนสาคร

18 ด.ช. อนุพงศ์ อินเจริญ

20 ด.ญ. กรีชาฎา กิจพจนีย์

22 ด.ญ. จิรประภา ทองโคตร

24 ด.ญ. ฐานิญา บุญค า

26 ด.ญ. นรินธร ภูผา

28 ด.ญ. เบญญาภา เจริญดง

30 ด.ญ. พรกนก เวหน

32 ด.ญ. มาริสา บุตรกล่ิน

34 ด.ญ. สาริกา กองสันเทียะ

36 ด.ญ. สุดารัตน์ บุญฤทธ์ิ

38 ด.ญ. อาทิติยา อ่อนน้อม

40 ด.ญ. อินทร์ทุอร แสนค า

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563  (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/2 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์
นายวรนันท ์วรรณราศรี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. กิตติทัต สร้อยแสง

3 ด.ช. ชูศักด์ิ แสนเมอืง

5 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ ภูมภูิเขียว

7 ด.ช. เตชสิทธ์ิ จันทร์เจริญ

9 ด.ช. ธีรพันธ์ บุญร่วม

11 ด.ช. นิตินัย ศรีแย้ม

13 ด.ช. เปรม แช่มเชิงกิจ

15 ด.ช. ภาณุพัช บัวจ้อย

17 ด.ช. ศรัณย์ ติยวัฒน์

19 ด.ช. ศิริวัฒน์ พลภักด์ิ

21 ด.ญ. กนกวรรณ สีขาว

23 ด.ญ. กันตา ศิระฐากูร

25 ด.ญ. จินท์นิภา วงศ์ค าจันทร์

27 ด.ญ. ญาดารัตน์ นวลค า
29 ด.ญ. ธนพร กุลชมภู

31 ด.ญ. น  าฝน อุทโท

33 ด.ญ. พิชามญชุ์ เริงศาสตร์

35 ด.ญ. รัตนพร แดงสุวรรณ์

37 ด.ญ. วิรัญญา ภู่ลัดดา

39 ด.ญ. สุนิสา วงศ์ชาลี

41 ด.ญ. อัญชิสา ภาคสมบัติ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563   (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/3 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์
นางสาวเนาวรตัน ์เขม้ค า, นางสาวสโรชนีิ คดิโสดา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. กุลเดช แข็งฉลาด

4 ด.ช. ณัฏฐ์ณิพล วัชระเดชาภัทร

6 ด.ช. ติณรุจน์ ภัทรนันทบุตร

8 ด.ช. ธนพัฒน์ ประเทศแก้ว

10 ด.ช. ธีรภัทร ทองชู

12 ด.ช. ปภาวิชญ์ อาจวิชัย

14 ด.ช. พุทธชาติ แสงใส

16 ด.ช. วรมนิทร์ ยามี

18 ด.ช. โสภวิช สุขเกษม

20 ด.ญ. กัญญ์ณพัชญ์ พงษ์รามญั

22 ด.ญ. จินต์จุฑา วรรณสุทธ์ิ

24 ด.ญ. โชติรส เกตุศิริ

26 ด.ญ. ณัฐพร นนทะค าจัน

28 ด.ญ. นภัสสรา มงคลนาคกุลบุตร

30 ด.ญ. พรทิพย์ นวสิมยันาม

32 ด.ญ. ภัทรวดี ลาดบัวน้อย

34 ด.ญ. รัชนีวรรณ ฝ่ายรีย์

36 ด.ญ. วิมลณัฐ สังคะลึก

38 ด.ญ. ศิริพร ศิริมงคล

40 ด.ญ. อรวรรณ ติธรรม

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563   (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/3 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์
นางสาวเนาวรตัน ์เขม้ค า, นางสาวสโรชนีิ คดิโสดา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. กฤติพงศ์ สัมโย

3 ด.ช. กิติพงษ์ คุสิตา

5 ด.ช. จิรัฏฐ์ กุลธนาวันต์

7 ด.ช. ถิระศักด์ิ ไสยกิจ

9 ด.ช. ธนวัฒน์ จิว

11 ด.ช. พงศ์ศิริ บึงสะพาน

13 ด.ช. พรประเสริฐ สีหาภาค

15 ด.ช. ภูนภัสณ์ สวัสด์ิ

17 ด.ช. วงศพัทธ์ อินทโชติ

19 ด.ช. สรวิศ ปานบัว

21 ด.ญ. กชกรณ์ ตุ้มวิจิตร

23 ด.ญ. ชรินธร โมง่น้อย

25 ด.ญ. ปชาบดี ละกังถา

27 ด.ญ. พรปวีณ์ อาจปักษา
29 ด.ญ. พัทธนันท์ สังฆรักษ์

31 ด.ญ. ภัทรมล ค ากาหลง

33 ด.ญ. วชิรวรรณ อุ่นจิตร

35 ด.ญ. วิรินทร์ทิรา หิรัญโท

37 ด.ญ. สิริรักษ์ พรมลา

39 ด.ญ. อธิชา สุนันท์

41 ด.ญ. ไอริษา มิง่ขวัญ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563    (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
นางสาวศิรพิร แกว้กนัหา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. กฤษกรณ์ แก้วพวง

4 ด.ช. กฤษฎี งาหอม

6 ด.ช. จักริน แสงดี

8 ด.ช. ชวลิต สมบัติผุย

10 ด.ช. ธนพงศ์ นุ้ยสอน

12 ด.ช. ปราบชัย ปราบริปู

14 ด.ช. พบธรรม บุตรแสน

16 ด.ช. ภาคิน นาคเพชร

18 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ อ้อสุวรรณ

20 ด.ช. ศิวัช บุญมากมี

22 ด.ช. อครเดช สุขสิน

24 ด.ญ. กุลนัฐดา อินกอง

26 ด.ญ. นปภา ดีลี

28 ด.ญ. ปณัฎฎา บุญขุนยัง

30 ด.ญ. พรวิไล ผลวิชัย

32 ด.ญ. พิชชาภา จุลมสิุ

34 ด.ญ. ลักษิกา เทียบมงั

36 ด.ญ. วรันญา สุวรรณะ

38 ด.ญ. สุกัญญา คูมณีปกรณ์

40 ด.ญ. อภิญญา อินโสม

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563    (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
นางสาวศิรพิร แกว้กนัหา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. กริชเพชร หนองเป็ด

3 ด.ช. จีรายุ ดวงพระราช

5 ด.ช. ณภัทร สุขสบาย

7 ด.ช. ธณัฐชัย แสวงสุข

9 ด.ช. ธีรภัทร์ แดงจินดา

11 ด.ช. พงศธร โยธินา

13 ด.ช. ภูริณัฐ สุดสังข์

15 ด.ช. ศุภโชค ค าสีนวล

17 ด.ช. สุรัตน์ น  าจันทร์

19 ด.ญ. กชกร ปรางจันทร์

21 ด.ญ. กัณฐิกา จันทร์ชะนะ

23 ด.ญ. ขวัญชนก พันธ์ุมขุ

25 ด.ญ. ชนนิกานต์ ฤกษ์ดี

27 ด.ญ. ทิพกร เพ็ชรพลอย
29 ด.ญ. นัทชา สมศักด์ิ

31 ด.ญ. เพชรลดา ทองพันชั่ง

33 ด.ญ. วรรณภา ใบเขียว

35 ด.ญ. ศศิมา บุญพุ่ม

37 ด.ญ. สกุลธิณี ศรีค าพร

39 ด.ญ. สุพัตรา ใจดี

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/5 แผนการเรยีนทัว่ไป  (กลุ่ม A)
นางสาวนันทพชัร ์สกณีุชวลักติติ,์ นายนภสั บญุเสรมิ

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. จิรายุ อินทรโชติ

4 ด.ช. ชนกันต์ ไทยรัตน์

6 ด.ช. ณัฐชัย ห้วยทราย

8 ด.ช. ธนวินท์ ชมชื่น

10 ด.ช. ปาราเมศ ผลิผล

12 ด.ช. ปิยากร ใยงาม

14 ด.ช. พิมพ์ณภัทร พิมพ์ประชา

16 ด.ช. มรุติ จันทร์วงค์

18 ด.ช. สิรภัทร วงศ์ประเสริฐ

20 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ตรีรัตน์

22 ด.ญ. กลอยใจ ปะสาจะ

24 ด.ญ. กุลริศา บุญรอด

26 ด.ญ. จุฑามาศ เสนาบุตร

28 ด.ญ. ณิชาภา ษัฏเสน

30 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ น้อมระวี

32 ด.ญ. ปิยากร ใยงาม

34 ด.ญ. ล็อต ดวงดี

36 ด.ญ. วิญาดา จีนศรีคง

38 ด.ญ. ศิรดา แสนทิพย์

40 ด.ญ. สุพรรณนิศา เงินยวง

42 ด.ญ. อาทิตยา หว่านณรงค์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/5 แผนการเรยีนทัว่ไป  (กลุ่ม B)
นางสาวนันทพชัร ์สกณีุชวลักติติ,์ นายนภสั บญุเสรมิ

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. กิตตินันท์ จันแดง

3 ด.ช. จตุรทิศ หาญสิริไพศาล

5 ด.ช. ชวภัส สุจริต

7 ด.ช. ฐิติกร ชื่นบาน

9 ด.ช. ณภัทร มว่งเมอืง

11 ด.ช. ธนภูมิ ต๊กควรเฮง

13 ด.ช. ธิติ แก้วเชียงทอง

15 ด.ช. นันทวี สายสวาท

17 ด.ช. ประมวล ศิลาธารา

19 ด.ช. พีรณัฐ ทาบุเรศ

21 ด.ญ. กนกพร สวัสด์ิผล

23 ด.ญ. จันทราทิพย์ อินขุนทิพย์

25 ด.ญ. นลพรรณ ฉัตรแก้วเกษม

27 ด.ญ. ปาริตา สุดแสง

29 ด.ญ. ปิยธิดา นันตะเคน
31 ด.ญ. ยลรดี พิมเรือน

33 ด.ญ. ลักษิกา ศิลาหาญ

35 ด.ญ. วริศรา สีหนาถ

37 ด.ญ. สมติา ชูบางบ่อ

39 ด.ญ. สุภาวดี จงใจเทศ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/6 แผนการเรยีนทัว่ไป  (กลุ่ม B)
นางสาวดรุณี พลเยีย่ม, นายสุเทพ โชตธิรรม

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. กิตติวัฒน์ กันยามาตย์

4 ด.ช. ชนพล นิจโชติ

6 ด.ช. ชาตรี อินทราชา

8 ด.ช. ณัฐภัทร คุตเมอืง

10 ด.ช. ธรรมสรณ์ ผาสุข

12 ด.ช. นัฐวุฒิ ค ามงุคุณ

14 ด.ช. ปกรณ์ ธนพัฒน์

16 ด.ช. พิสิทธ์ิ ถาวร

18 ด.ช. กมลพร ชูกิจ

20 ด.ญ. ชญานิศ วงค์ชาชม

22 ด.ญ. ณิชาดา ช่างลาย

24 ด.ญ. นริศรา นามชาลี

26 ด.ญ. นาตาลี งามมาก

28 ด.ญ. ปาลิสา ก่ิงแก้ว

30 ด.ญ. พิมพิกา พันไธสง

32 ด.ญ. รัญชิดา สวนมอญ

34 ด.ญ. วริศรา ศรีสวย

36 ด.ญ. วิลาสินี ศรีสะอาด

38 ด.ญ. สุภัสสรา พ่ึงลบ

40 ด.ญ. อุรัสยา กัณหา

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/6 แผนการเรยีนทัว่ไป  (กลุ่ม B)
นางสาวดรุณี พลเยีย่ม, นายสุเทพ โชตธิรรม

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. เขมทัต สมาคม

3 ด.ช. ทฤษฎี มณฑาทิพย์

5 ด.ช. นพีภัทร กรีวิชัย

7 ด.ช. นัทธวัฒน์ ผลจันทร์

9 ด.ช. เนติกันต์ มทัธุรถ

11 ด.ช. พรเทพ ความปรงใจ

13 ด.ช. ภูมภัิทร ใจกว้าง

15 ด.ช. ศักด์ิสิทธ์ิ แดงสวัสด์ิ

17 ด.ช. อติชาติ วันดี

19 ด.ญ. จิณัฐตา งามผิว

21 ด.ญ. จุฑาทิพย์ โพธ์ินอก

23 ด.ญ. ณัชชาพรรณ จันทร์มลู

25 ด.ญ. ณัฐธิดา จ าค า

27 ด.ญ. ธัญญรัชต์ เจนเชี่ยวชาญ
29 ด.ญ. นรีกานต์ พรเพ็ง

31 ด.ญ. เนตรอนงค์ แก้วน  า

33 ด.ญ. ปัทมา ไชยเดช

35 ด.ญ. พิชญาภา ภูษณะภัทระ

37 ด.ญ. วรรธิษา มาลี

39 ด.ญ. หทัยพันธน์ ประดับผล

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/7 แผนการเรยีนทัว่ไป  (กลุ่ม A)
นางสาวแจม่สิร ิรอ้ยพรมมา, นางสาวกติตมิา ค าสามาร

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. ธีรพล อาจใจ

4 ด.ช. นัฐวุฒิ หมัน่สกุล

6 ด.ช. นันทวัตน์ เกตุสุวรรณ์

8 ด.ช. เป็นเอก ศรีค าพร

10 ด.ช. ภาณุพงษ์ แข็งขัน

12 ด.ช. รุจิกร อาจวิชัย

14 ด.ช. ศิริโรจน์ ค าทอง

16 ด.ญ. กัญญาพัชร ค าประสิทธ์ิ

18 ด.ญ. จิราภา  ข าชัยย้อย

20 ด.ญ. เจษฎา ศรีเตชะ

22 ด.ญ. ชลากร บัวระภา

24 ด.ญ. ณัฐณิชา แสงสุรินทร์

26 ด.ญ. ทักษพร บุญเต็ม

28 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สุนทรชัยบูรณ์

30 ด.ญ. เนตรนภา พันไธสง

32 ด.ญ. ปวีณ์นุช พลกระโทก

34 ด.ญ. ปาริชาด วงษ์พัฒน์

36 ด.ญ. ภัทราพร ชาวดง

38 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ใบทอง

40 ด.ญ. อรวรรณ จันทร์หอม

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/7 แผนการเรยีนทัว่ไป  (กลุ่ม B)
นางสาวแจม่สิร ิรอ้ยพรมมา, นางสาวกติตมิา ค าสามาร

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. กรวิชญ์ อนุลาวัพย์

3 ด.ช. เจษฎา ปานทอง

5 ด.ช. ณัฐชัย ชนะภัย

7 ด.ช. นาคภูมิ ปักขานัง

9 ด.ช. ไพศาล วงค์กัณหา

11 ด.ช. รัชชานนท์ สร้อยสงค์

13 ด.ช. วีชรินทร์ หัตถาพันธ์

15 ด.ช. อรรถ พล สินธุกูด

17 ด.ช. ไอยการณ์ แก้วเมอืงกลาง

19 ด.ญ. แก้ม ไพรศรี

21 ด.ญ. ทิพย์พวรรณ ปะลุวันรัมย์

23 ด.ญ. ปลิตา ดีรักษ์

25 ด.ญ. ปัทมวรรณ รุณนะ

27 ด.ญ. พัชรพร ดิษประธูป
29 ด.ญ. วิภาวรรณ วงศ์สิงห์

31 ด.ญ. ศรันยา ขุนหมืน่

33 ด.ญ. สโรชา แสงนิลเกิด

35 ด.ญ. สุทธิดา เผียดนอก

37 ด.ญ. สุนิสา จอมใจ

39 ด.ญ. อนงค์นาฏ แก้วน  า

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/8 แผนการเรยีนทัว่ไป  (กลุ่ม A)
นายวรพล ไทยประโคน, นางสาวธดิารตัน ์เปมนียช์ยักลุ

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. กฤตย์ธนัด ค าภู

4 ด.ช. ฐาปกรณ์ ชาวดร

6 ด.ช. ณัฐพล ละเลิศ

8 ด.ช. ปภินวิทย์ หาญสมชิต

10 ด.ช. ภาณุเดช โพธ์ิทอง

12 ด.ช. วัตรธนนท์ ทรัพย์ทองเจริญ

14 ด.ช. วุฒิภัทร สิทธิพรม

16 ด.ช. อัศนี เกตุวัตถา

18 ด.ญ. กันติชา พิมพ์รักษา

20 ด.ญ. จันทรัศม์ วงค์จันทร์

22 ด.ญ. ธนพรรณ มาลัย

24 ด.ญ. ปัญญารัตน์ แก้วยศ

26 ด.ญ. พรนภา เบาพันดุง

28 ด.ญ. พัชราภา ล าไธสงค์

30 ด.ญ. วีรนิษฐา แซ่ต๊ัน

32 ด.ญ. ศศิประภา หมืน่ล้าน

34 ด.ญ. สิริพักตร์ ผิวทอง

36 ด.ญ. สุทธิดานันท์ นันทะกุล

38 ด.ญ. หญิง จัน

40 ด.ญ. อาทิตยา รุ่งเรือง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/8 แผนการเรยีนทัว่ไป  (กลุ่ม B)
นายวรพล ไทยประโคน, นางสาวธดิารตัน ์เปมนียช์ยักลุ

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. กฤษกร ดวนสันเทียะ

3 ด.ช. ณัฐวุฒิ โพวงค์ศรี

5 ด.ช. ธนพล โกสุม

7 ด.ช. ธีระวุฒิ ศรีสุข

9 ด.ช. ปฏิภาณ วชิรขจรวงษ์

11 ด.ช. ภูริสส์ รัตนะศรี

13 ด.ช. วรสิทธ์ิ เขาเชย

15 ด.ช. ศุภกฤต คงแช่มดี

17 ด.ช. อภิชาติ นีรนัน

19 ด.ญ. กัญญาณัฐ ไหวพริบ

21 ด.ญ. ชาลิสา สว่างทรัพย์

23 ด.ญ. ณัฐวดี ใจเกื อ

25 ด.ญ. ธัญสุดา ปัตส าราญ

27 ด.ญ. ปิยธิดา แก้ววังสาร
29 ด.ญ. รัตนาวดี พุดชวา

31 ด.ญ. วิมลวรรณ์ ขุนหมืน่

33 ด.ญ. ศศิวิมล คะนาดา

35 ด.ญ. สุกัญญา พิลาวงษ์

37 ด.ญ. หทัยชนก พรหมชนะ

39 ด.ญ. อมรรัตน์ นวลแสง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/9 แผนการเรยีนทัว่ไป (กลุ่ม A)
นางศรวีไิล เพยีรพทิกัษ,์ นางสาวสุดารตัน ์อนุาพนัธุ ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. เจษฎากร นาดี

4 ด.ช. ธนกฤต ดิษฐ์ประสพ

6 ด.ช. ธวัชชัย หะพลรัมย์

8 ด.ช. นนทพัทธ์ ประเสริฐ

10 ด.ช. ภานุพงศ์ ทุมสิงห์

12 ด.ช. วรพล ผิวผ่อง

14 ด.ช. ศิริเทพ ยอดศรี

16 ด.ช. สุชาพงศ์ ราชซุยแสน

18 ด.ญ. กมลชนก มงัคุด

20 ด.ญ. กัญญานงค์ โพธ์ิชัย

22 ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยสัตย์

24 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เข็มมี

26 ด.ญ. ปัณชญา เวียงนนท์

28 ด.ญ. ภัทรวดี ศรีดงกลาง

30 ด.ญ. รัศมจัีนสุรีย์ สมหลาน

32 ด.ญ. วีรณัฐชยา ศรีนอก

34 ด.ญ. ศสิประภา อันภักดี

36 ด.ญ. สุกัญญา ยันตา

38 ด.ญ. หน่ึงฤทัย พุทธสงค์

40 ด.ญ. อันดามนั คนแรง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/9 แผนการเรยีนทัว่ไป (กลุ่ม B)
นางศรวีไิล เพยีรพทิกัษ,์ นางสาวสุดารตัน ์อนุาพนัธุ ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 ด.ช. จิรภัทร วงค์กุณา

3 ด.ช. ชยานันท์ ทองมาก

5 ด.ช. ณัฐนนท์ วงษ์ค า

7 ด.ช. ธนธิป อนันทโชติ

9 ด.ช. ธันวา มบุีญ

11 ด.ช. ประกรวิท วงค์ชาชม

13 ด.ช. ภัทรพล กองสี

15 ด.ช. สรยุทธ ยอดแก่น

17 ด.ช. สุรพงษ์ โกะจับ

19 ด.ญ. ขวัญพิชชา คะรวนรัมย์

21 ด.ญ. ณัฐนันท์ สวนช่วย

23 ด.ญ. ธิดารัตน์ บรมรัมย์

25 ด.ญ. นฤมล น้อยอารมณ์

27 ด.ญ. ใบเฟิร์น งามข าเเมน้
29 ด.ญ. ภัชลาภา ห้วยหงษ์ทอง

31 ด.ญ. รุจิดา บุญลือ

33 ด.ญ. สสิธร พันทะสา

35 ด.ญ. สุธิดา พิมเรือน

37 ด.ญ. เสาวรส คงประเวศ

39 ด.ญ. อภัสสร วรวิลาท

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/10 แผนการเรยีนทัว่ไป (กลุ่ม A)
นางสาวดาลดั ดา่นแพ, นางสาววไิลกลุ บญุชว่ยสุข

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. เจตพล นาคจ่ัน

4 ด.ช. ชิษณุพงศ์ คงสุนทรเนตร

6 ด.ช. ณัฐวุฒิ ทองธรรมชาติ

8 ด.ช. ธนพัฒน์ ยอดแสงศรี

10 ด.ช. บุญพิทักษ์ สุขรัตน์

12 ด.ช. พีรณัฐ ยุบล า

14 ด.ช. ศุภกฤต ผิวงาม

16 ด.ช. สุพศิน กมลนาวิน

18 ด.ญ. กรกมล ยิ มอ่อน

20 ด.ญ. ชญานิศ นามวิชัย

22 ด.ญ. ธนัดชา เพ็งจางค์

24 ด.ญ. นงนภัส เสียงน้อย

26 ด.ญ. นิศาชล สบหลม

28 ด.ญ. พรรณธิรา สังข์ทิพย์

30 ด.ญ. รุจาภา จันทนา

32 ด.ญ. วนิดา ปรีชาจารย์

34 ด.ญ. สุจิตรา โปร่งกลาง

36 ด.ญ. สุภัสสรา อ่อนละออ

38 ด.ญ. แสงเดือน วงศ์บ้านดู่

40 ด.ญ. อาทิตยา ดีย่ิง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/10 แผนการเรยีนทัว่ไป (กลุ่ม B)
นางสาวดาลดั ดา่นแพ, นางสาววไิลกลุ บญุชว่ยสุข

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

เลขที่

1 ด.ช. กฤษณ เกลากลาง

3 ด.ช. จักรรกฤษณ์ อุบลดี

5 ด.ช. ด ารงศักด์ิ บุญเติม

7 ด.ช. ทวีชัย ชมไชย

9 ด.ช. นาวิน นิราศ

11 ด.ช. วรเมธ มิง่ใจเย็น

13 ด.ช. วริทธ์ธร ชูสีสม

15 ด.ช. ศักด์ิชัย หะพลรัมย์

17 ด.ช. สิรภพ คุณทา

19 ด.ช. อิทธิพล น้อยอุดม

21 ด.ญ. ขวัญเรือน เหมอืนทอง

23 ด.ญ. จิราเจต ออกรัมย์

25 ด.ญ. ชลธิชา อังคณิต

27 ด.ญ. ธิติมา คนดี
29 ด.ญ. น  าทิพย์ บุตรพรหม

31 ด.ญ. ปภาวรินท์ บุญพุ่ม

33 ด.ญ. ปิยะวรินทร์ ผุดผ่อง

35 ด.ญ. ภัทรดา ศรีวงษ์

37 ด.ญ. สุชาดา แสงมาส

39 ด.ญ. อนัญญา เตชากูล

41 ด.ญ. อรปรียา พรวน

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/11 แผนการเรยีนภาษา (กลุ่ม A)
นางสาวองัคณา โสสุ่ย, นางสาววนัเพ็ญ โพธิมู์ล

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. กิติชนะ อ่อนส าราญ

4 ด.ช. ณัฐพงศ์ พัวสมแพ่ง

6 ด.ช. ถามพัฒน์ ตุ้มวิจิตร

8 ด.ช. นันทกร ตาก่ิมนอก

10 ด.ช. พุฒิพงศ์ สอนสุภาพ

12 ด.ช. วรัญญู จ าเรียน

14 ด.ช. วัชรากร เจริญสวัสด์ิ

16 ด.ช. สงกรานต์ ชื่นฤดี

18 ด.ช. เสรี ชาหอม

20 ด.ญ. กัลยารัตน์ สวนจันทร์

22 ด.ญ. จิดาภา อินยิ ม

24 ด.ญ. ชนันธร กันทาแปง

26 ด.ญ. ณาธิปญา หาญวิชัย

28 ด.ญ. เบญญาภา บุญทอง

30 ด.ญ. ปรารถนา สันเต๊ะ

32 ด.ญ. ไปรยา ไกรสิทธ์ิ

34 ด.ญ. ศศิกานต์ พวงไธสงค์

36 ด.ญ. สุทธาสินี สมฤทธ์ิ

38 ด.ญ. สุริวิภา ข าชัยภูมิ

40 ด.ญ. อนัญพร นุ้ยเย็น

42 ด.ญ. อรรถยาพร จานนอก

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/11 แผนการเรยีนภาษา (กลุ่ม B)
นางสาวองัคณา โสสุ่ย, นางสาววนัเพ็ญ โพธิมู์ล

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

เลขที่

1 ด.ช. กรีติ ค าสม

3 ด.ช. จกัรนิ จวนเจรญิ

5 ด.ช. ธนภทัร อาภาศรทีองสกลุ

7 ด.ช. พทัธดนย ์ พนัธุภ์กัดี

9 ด.ช. วรีพล เอนกศกัดิ ์

11 ด.ญ. คคนานต ์ จางจริกลุ

13 ด.ญ. จริญัญา อเุทน

15 ด.ญ. ณัชชา นิวงษา

17 ด.ญ. ณัฐวดี โพธิอ์ุน่

19 ด.ญ. ดาว เนียน

21 ด.ญ. ธนันตล์กัษณ์ เพ็ชรน่วม

23 ด.ญ. นภสัสร หลา้พูน

25 ด.ญ. นิธนิาถ กมลรตัน์

27 ด.ญ. ปาณิสรา เรอืนใสแกว้

29 ด.ญ. พณัณิตา  มากพณิ

31 ด.ญ. รวกิานต ์ ชจูนัทร ์

33 ด.ญ. สุพชิญา บญุเพิ่ม

35 ด.ญ. อาเล็กซา่ องักวั

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/12 แผนการเรยีนภาษา (กลุ่ม A)
นางสาวยลดา ศรสีุข, นางสาวจริปรยีา ตลุากนั

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 ด.ช. จอหน์ แมทธวิ ธโีอโทคสั

4 ด.ช. จริพนัธ ์ พมิปาน

6 ด.ช. เนตธิร ฤกษม์งคล

8 ด.ช. วรมนัต ์ ชะนะมา

10 ด.ช. สริภทัร ศรเีสรมิ

12 ด.ญ. จริชัญา ตุม้วจิติร

14 ด.ญ. ณัฏฐชิา สุดใจ

16 ด.ญ. ณิชาพชัร ์ กติธิรรมรงค ์

18 ด.ญ. ธนภทัร สคี าเฮือง

20 ด.ญ. ธมลวรรณ ศรแีสง

22 ด.ญ. นันทน์ภสั ประสงคจ์นี

24 ด.ญ. นรนิทพิย ์ กน้ทอง

26 ด.ญ. ปทติตา โชตจิ ารสั

28 ด.ญ. พชัรนิทร ์ สุดเทศ

30 ด.ญ. ภูรดา กฤตยาวสุกลุ

32 ด.ญ. วลิาวรรณ ประทมุรตัน์

34 ด.ญ. อรไพลนิ ขนุเศรษฐสทิธิ ์

36 ด.ญ. อรุสัยา พูนผ่าน

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/12 แผนการเรยีนภาษา (กลุ่ม B)
นางสาวยลดา ศรสีุข, นางสาวจริปรยีา ตลุากนั

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ


