
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13384 ด.ช. กฤษฎา บนัดะลุน
3 13386 ด.ช. ธนาพงษ ์ สมนิยาม
5 13388 ด.ช. ภูมภิทัร ศขิริมัย ์
7 13390 ด.ช. อรงคก์รณ์ ศรแีกว้
9 13392 ด.ญ. กลัยกร ชาวไรเ่งนิ

11 13394 ด.ญ. ชนินาถ โคตะมะ
13 13396 ด.ญ. ญดา สุขพนัธอ์ า่
15 13398 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ กงัสดาลพงศ ์
17 13400 ด.ญ. ธีรศิรา โภคา
19 13402 ด.ญ. นภสัสร ภูแสนศรี
21 13404 ด.ญ. บงกช วารเีสาวคนธ ์
23 13406 ด.ญ. เบญญาภา อุน่จา
25 13408 ด.ญ. ปาณิศา วสิูตรตระการ
27 13410 ด.ญ. พดัชา กาญจนะเกตุ
29 13412 ด.ญ. ภทัรวรรณ หริญัเขวา้
31 13414 ด.ญ. ศศญิาดา บญุมฤีทธิ ์

33 13416 ด.ญ. สิรนิวณา บญุฑรกิชาติ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ครูทีป่รกึษา นางสาวนาวรรณ ชะเนตยิงั

ช ือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13385 ด.ช. กอ้งภพ กลิ่นไกล
4 13387 ด.ช. พฒันพนัธ ์ พรมพนัธ ์
6 13389 ด.ช. รุง่เรอืง ตางาม
8 13391 ด.ญ. กสมา ใจวรรณ

10 13393 ด.ญ. ขวญัจริา เทพมะณี
12 13395 ด.ญ. ชลธชิา ยศรุง่เรอืง
14 13397 ด.ญ. ฐายกิา สุมาลุ
16 13399 ด.ญ. ณัฐณิชา สกิลุจอ้ย
18 13401 ด.ญ. นคนันทนีิ กลั่นหอม
20 13403 ด.ญ. นิพาพร ทองอรา่ม
22 13405 ด.ญ. บณัฑติา ถกึเจรญิ
24 13407 ด.ญ. ประภาสิร ิ จงจ ารสักลุ
26 13409 ด.ญ. พชัรพรรณ ค าอนิทร ์
28 13411 ด.ญ. พมิพอ์ปัสร วนาเฉลมิรกัษ ์
30 13413 ด.ญ. ยลรดี บญุเคหา

32 13415 ด.ญ. สริภสัสร บญุวงค ์
34 13419 ด.ญ. อารยีา มิง่ศรเีมอืง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ครูทีป่รกึษา นางสาวนาวรรณ ชะเนตยิงั

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13420 ด.ช. ชติพิทัธ ์ รตันอ์นันต ์
3 13422 ด.ช. ธนวตั จองจติรมั่น
5 13424 ด.ช. ปัณณวฒัน์ พุ่มไสว
7 13426 ด.ช. ศภุณัฐ มั่นคงสมบรูณ์
9 13428 ด.ช. สริภทัร เกง่ร า

11 13430 ด.ช. อภวิฒัน์ ค าแพง

13 13432 ด.ญ. กานตพ์ชิชา เรอืงศร ี

15 13435 ด.ญ. ณัชชา ลดามงคลชยัศร ี
17 13437 ด.ญ. ณัฐปภสัร ์ พิรยิะสนัติ
19 13439 ด.ญ. นัชชา เพยีวทอง
21 13441 ด.ญ. เบญญทพิย ์ สหีาโบราณ
23 13444 ด.ญ. ปิรมิาส นาทมุ
25 13446 ด.ญ. พมิพม์าดา องัคณิต
27 13448 ด.ญ. มนัสพร ขาวงาม
29 13450 ด.ญ. ศริภสัสร ฉลอง

31 13452 ด.ญ. สวรรยา บตุรแกว้
33 13454 ด.ญ. สุพฒัตรา พรมพนัส

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2 แผนการเรยีนภาษา
ครูทีป่รกึษา  นายวรุฒ แปงค าใส   

ช ือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13421 ด.ช. ณัฐภูมิ อาจวาที
4 13423 ด.ช. ธนา แซเ่อีย๊ะ
6 13425 ด.ช. วรีภทัร เหรยีญเจรญิ
8 13427 ด.ช. สมทบ ข าชยัยอ้ย

10 13429 ด.ช. สริวชิญ ์ บานเย็นประสบสุข
12 13431 ด.ญ. กญัญารตัน์ หลกัเมตร
14 13434 ด.ญ. ชนันธดิา เพิ่มพูลกจิ
16 13436 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ด าดี
18 13438 ด.ญ. ณิชารยี ์ ศรม่ีวง
20 13440 ด.ญ. นิศารตัน์ ปรชีาชาติ
22 13442 ด.ญ. เบญญาภา แกว้จนิดา
24 13445 ด.ญ. พรศิร ิ ขาวโชติ
26 13447 ด.ญ. มนทร ทติะโพธิ ์

28 13449 ด.ญ. ไมอี ้ เหือ้น
30 13451 ด.ญ. ษุภากร จ าลองพนัธ ์
32 13453 ด.ญ. สุพรรษา ใจมั่น
34 13455 ด.ญ. ไหมแกว้ ค าสงัข ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2 แผนการเรยีนภาษา
ครูทีป่รกึษา  นายวรุฒ แปงค าใส   

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13456 ด.ช. กชสุพฒัน์ พรมลี
3 13458 ด.ช. ณฐกร ปานทอง
5 13460 ด.ช. ธนภทัร พองาม
7 13462 ด.ช. ธวลักร กระแจะจนัทร ์
9 13464 ด.ช. นฤเมท โทสุวรรณ

11 13466 ด.ช. ปวณีกร นาทรพัย ์
13 13468 ด.ช. ปิตศิกัดิ ์ แสนนาม
15 13470 ด.ช. ยสนิทร ภูผาลนิิน
17 13472 ด.ช. วริตัน์ บาคาล
19 13474 ด.ช. สุรยทุธ ์ จลุพนัธ ์
21 13476 ด.ช. อศัวนนท ์ พงษภ์กัดสีกลุ
23 13478 ด.ญ. จดิาภา ผิวขาว
25 13482 ด.ญ. ณิชาภทัร แสงแกว้
27 13484 ด.ญ. นัทธมน จอมค า
29 13486 ด.ญ. พชัรพรรณ ทองกอ้น
31 13488 ด.ญ. มนัสนันท ์ เสงีย่มวงค ์
33 13490 ด.ญ. รุจดิาภา เหล่าศร ี
35 13492 ด.ญ. วรศิรา ละมูลนอ้ย
37 13494 ด.ญ. ศภุธดิา พนัสุด
39 ด.ญ. นิตยา บอ่ทรพัย ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/3 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาววไิลวรรณ โพธสิาร, นางสาวจฬุารตัน ์โคตรนรนิทร ์

ช ือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13457 ด.ช. ชนพฒัน์ สนมณี
4 13459 ด.ช. ถริพงษ ์ แซจู่
6 13461 ด.ช. ธนิสร กนัฑาสา
8 13463 ด.ช. นรนิทร ประเคนเคร ือ่ง

10 13465 ด.ช. ปฏพิล แสงเพชร
12 13467 ด.ช. ปัณณวฒัน์ ดว้งประเสรฐิ
14 13469 ด.ช. ภูรนิทร ์ เกลีย้งไธสง
16 13471 ด.ช. รชัชานนท ์ ศิรเิกตุ
18 13473 ด.ช. วิรทิธิพ์ล ชาวไรเ่งนิ
20 13475 ด.ช. เสกสรรค ์ อนัทะปัญญา
22 ด.ช. จฑุากรณ์ ปัณกา
24 13481 ด.ญ. ณัฐธดิา กลดัสมบญุ
26 13483 ด.ญ. ธติกิาญน์ จตัรุงค ์
28 13485 ด.ญ. นุชสรา มูลสงวน

30 13487 ด.ญ. ภทัรวดี วชิยัวงษ ์
32 13489 ด.ญ. รตันากร แสไพศาล
34 13491 ด.ญ. ลดามณี นอ้ยพา
36 13493 ด.ญ. วลัลภา ศลิาพร
38 13495 ด.ญ. อรรถวรรณ คุม้รกัษา
40 ด.ญ. ทพิปภา ศิรสิวสัดิ ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/3 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาววไิลวรรณ โพธสิาร, นางสาวจฬุารตัน ์โคตรนรนิทร ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13496 ด.ช. กฤษณ์ ยานะเคหงั
3 13498 ด.ช. กริตกิลุ สุเมธยาจารย ์
5 13500 ด.ช. ณัฐชยั อนันทโชติ
7 13502 ด.ช. ดลบรรดาล เมอืงพรม
9 13504 ด.ช. นครนิทร ์ เจตยิานนท ์

11 13506 ด.ช. ปวรปรชัญ ์ ภูสทิธิ ์

13 13508 ด.ช. พชิชิชยั บญุทน
15 13512 ด.ช. วรพงษ ์ วงษพ์ฒัน์
17 13514 ด.ช. ศตคณุ ผ่านชมภู
19 13516 ด.ช. อนุภทัร หลวงพทิกัษ ์
21 13825 ด.ช. ภาณุศกัดิ ์ ดขีนุทด
23 13518 ด.ญ. กรรณิการ ์ บตุรคณู
25 13521 ด.ญ. ชญาดา แซต่ัน๊
27 13523 ด.ญ. ธนัชญา ไชยสตัย ์
29 13525 ด.ญ. พมิพกิา สายเนตร
31 13527 ด.ญ. แพรวา เทพตะขบ
33 13529 ด.ญ. มนีา ศาลางาม
35 13531 ด.ญ. วภิาวรรณ วรวงษ ์
37 13534 ด.ญ. สุจรีาพร สอนบาล
39 13824 ด.ญ. นงนภสั แกว้เพยีร

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/4 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวฐานวรี ์จรีะออน, นางสาวกรกนก วเิทห่ ์

ช ือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13497 ด.ช. กติตพิศ กงสถติย ์
6 13501 ด.ช. ณัฐดนัย ยาที
8 13503 ด.ช. ธนกฤต สหีาสรอ้ย

10 13505 ด.ช. ปรชีาพล บญุโยธา
12 13507 ด.ช. พงพทิกัษ ์ เดชโคบตุร
14 13509 ด.ช. ภูวเนตร ใจเกือ้
16 13513 ด.ช. วรีภทัร หลกัเพชร
18 13515 ด.ช. ศิรศิกัดิ ์ เกตทุมิ
20 13821 ด.ช. อศันัย สหีะวงษ ์
22 13517 ด.ญ. กนกพร มผีาพงษ ์
24 13520 ด.ญ. จรีะนันท ์ ดงไร
26 13522 ด.ญ. ชญานิษฐ ์ ปาลสาร
28 13524 ด.ญ. ธนัญญา งามละม่อม
30 13526 ด.ญ. แพรวพรรณ มโีส
32 13528 ด.ญ. มนัสชนก วชริประสทิธิ ์

34 13530 ด.ญ. วนัชพร สทิธพิรม
36 13532 ด.ญ. ศรุตา คหูาเพิ่มทรพัย ์
38 13535 ด.ญ. อภชิา เอีย่มละออ
40 ด.ญ. กนกพร ค าพลิกัษ ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/4 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวฐานวรี ์จรีะออน, นางสาวกรกนก วเิทห่ ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13536 ด.ช. กติตพิงษ ์ โพธิส์ุวรรณ
3 13538 ด.ช. จริพงศ ์ รุง่รตัน์
5 13540 ด.ช. เจษฎากร ทา่ขาว
7 13542 ด.ช. ณัฐวฒุิ สรรพศรี
9 13544 ด.ช. ทธีนนันท ์ ยนิดจีนัทร ์

11 13546 ด.ช. ภูรภิทัร นาถาพนัธ ์
13 13548 ด.ช. รฐัพล ใจมล
15 13551 ด.ช. สทิธพิงษ ์ ผลดก
17 13553 ด.ช. อตชิาติ ภูมสินิท
19 13555 ด.ช. อนุวฒัน์ ฉลาดเลศิ
21 13822 ด.ช. ณัฐกติติ ์ อนิทรป้์อง

23 13558 ด.ญ. กมลลกัษณ์ สงิหไ์กร

25 13560 ด.ญ. จนัทมิา แซต่ัน้

27 13562 ด.ญ. ฑฆิมัพร กลกัยอ้ม

29 13564 ด.ญ. ณัฐชชา ใชช้าญวงษ ์

31 13566 ด.ญ. ดวงธดิา เนตรแกว้

33 13568 ด.ญ. ธญัญาลกัษณ์ คดเจรญิ

35 13570 ด.ญ. ปวณีธ์ดิา ดวงแกว้

37 13572 ด.ญ. วรศิรา ภญิโญ

39 13574 ด.ญ. สุกญัญา แพขนัทอง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/5 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาววราภรณ ์หา้กลิ่น, นายกติพิงษ ์ค าประสทิธิ ์

ช ือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13537 ด.ช. แกว้ โบง
4 13539 ด.ช. จริภทัร พวงภู่นอ้ย
6 13541 ด.ช. ณรงคช์ยั บญุโต
8 13543 ด.ช. ทศันพ์ล อาจใจ

10 13545 ด.ช. เทวญั
12 13547 ด.ช. มนัส เพ็ชรเทีย่ง
14 13549 ด.ช. ราชพฤกษ ์ มอญพูด
16 13552 ด.ช. สริวชิญ ์ พรเพ็ง
18 13554 ด.ช. อนันตชยั พศิสุวรรณ
20 13556 ด.ช. อานุภาพ ศิรพิานกลุ

22 13557 ด.ญ. กนิษฐา ศรโีกศล

24 13559 ด.ญ. เกษมณี แผ่นศลิา

26 13561 ด.ญ. จริสุดา สาระพนัธ ์

28 13563 ด.ญ. ณัฐกฤตา บารมทีรพัยเ์พิ่ม
30 13565 ด.ญ. ณันฑฎิาลกัษณ์ ศลิปชยั

32 13567 ด.ญ. ทพิยญ์าภา โคตรทองทพิย ์

34 13569 ด.ญ. ปภาวรนิท ์ มสีา

36 13571 ด.ญ. ปิยะธดิา ทบัทนั

38 13573 ด.ญ. สิรนิทรา แจม่ยิง่

40 13575 ด.ญ. สุกลัยา สงิหพ์รม

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/5 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาววราภรณ ์หา้กลิ่น, นายกติพิงษ ์ค าประสทิธิ ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13576 ด.ช. กฤษฎา ศรทีอง
3 13579 ด.ช. เฉลมิพล ออ่นพุทธา
5 13581 ด.ช. ณัฐนันท ์ ขาวเรอืง
7 13583 ด.ช. ทวเีทพ สนิธุ
9 13586 ด.ช. ธนาธปิ สมประเสรฐิ

11 13588 ด.ช. ปรญิญา จติติ
13 13590 ด.ช. พชิยัยทุธ ทองกอ้นแกว้
15 13592 ด.ช. ศวิกร ผาสุข
17 13594 ด.ช. อภสิทิธิ ์ นิยมสุข
19 13597 ด.ญ. กวนิธดิา อนุาพนัธ ์
21 13599 ด.ญ. กลุจริา ไชยกง้
23 13601 ด.ญ. จริภญิญา แสงกลา้
25 13603 ด.ญ. ธนัชชา ขอรวมกลาง
27 13605 ด.ญ. นภาพร รว่มดี

29 13607 ด.ญ. ไพรนิ นอ้ยตาแสง
31 13609 ด.ญ. วรนิทร ธรรมชาตพิทิกัษ ์
33 13611 ด.ญ. สุภทัรตา รามจลุ
35 13613 ด.ญ. อภกิขณา ชนิสรอ้ย
37 13615 ด.ญ. อารรีตัน์ หตัถชีาติ
39 ด.ญ. วาสฐิี ค าผง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/6 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวอ าพร ศรบีญุมา, นางสาวซไูกยะ๊ ละโสย

ชือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13577 ด.ช. กฤษณพงศ ์ บวัใหญ่
4 13580 ด.ช. ณัฐนนท ์ เสนาพนัธ ์
6 13582 ด.ช. ณัฐวฒัน์ รุง่จนัทวงษ ์
8 13585 ด.ช. ธนวฒัน์ ศรคีงคา

10 13587 ด.ช. ธรีวฒัน์ ค าภู
12 13589 ด.ช. พายุ เวฬุวนาธร
14 13591 ด.ช. พรีพฒัน์ ลพีงษ ์
16 13593 ด.ช. สราวฒุิ ประกอบบญุ
18 13596 ด.ญ. กมลชนก สุรเิยศ
20 13598 ด.ญ. กาญจนาพร ออ่นส าอางค ์
22 13600 ด.ญ. เขมจริา ศรบีดุดา
24 13602 ด.ญ. ณัฐณิชา สาระทรพัย ์
26 13604 ด.ญ. ธดิารตัน์ โกดี
28 13606 ด.ญ. พลอยชมพู บตุรหลอด
30 13608 ด.ญ. ภทัรธดิา สมณะ
32 13610 ด.ญ. สโรชา บญุครอบ
34 13612 ด.ญ. สุภสัสร กลางประพนัธ ์
36 13614 ด.ญ. อรศิรา ปัญญาวบิลู
38 ด.ญ. พมิพศ์ิรวิรรณ บญุปก
40 ด.ญ. พรมพิรยิะ บรรณกจิ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/6 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวอ าพร ศรบีญุมา, นางสาวซไูกยะ๊ ละโสย

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13616 ด.ช. เกยีรตภิูมิ โพธิเ์พชรเหล็ก
3 13618 ด.ช. ครรชติ เทยีนกลุ
5 13620 ด.ช. ชาครติ ทรพัยเ์จรญิ
7 13622 ด.ช. โชตพิฒัน์ ช ืน่อารมณ์
9 13624 ด.ช. เตวชิ วงศษ์รยา

11 13627 ด.ช. พงศพ์พิฒัน์ ค าบญุเหลอื
13 13629 ด.ช. ภูเบศร ์ ศรสีมบรูณ์
15 13631 ด.ช. วชัรพงศ ์ สงิหท์อง
17 13633 ด.ช. สุขมนตรี สุขดี
19 13635 ด.ญ. กนกพชิญ ์ ส าราญ
21 13637 ด.ญ. จริภา พจิารณ์
23 13639 ด.ญ. ณิชาภทัร มาทนั
25 13641 ด.ญ. พรรษา เวรุอทร
27 13643 ด.ญ. พมิพกานต ์ วรรณสมทรพัย ์
29 13645 ด.ญ. ไพลนิ เพ็ชรสายออ

31 13647 ด.ญ. มณฑกาญจน์ จตุาผิว
33 13649 ด.ญ. รตันาภรณ์ สุดแจง้
35 13652 ด.ญ. อรจริา พชรพล
37 13654 ด.ญ. อาทติยา ดว้งผึง้
39 13823 ด.ญ. รตันาวดี สงิหอ์น้

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/7 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นายสุวรรณพร ปินะถา

ชือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13617 ด.ช. เกยีรตศิกัดิ ์ ออ้มชมภู
4 13619 ด.ช. จริายุ พลเดช
6 13621 ด.ช. ชษิณุพงษ ์ งามผิว
8 13623 ด.ช. ณัฐพงษ ์ รุนศร ี

10 13626 ด.ช. ธนากร มิง่ใจเย็น
12 13628 ด.ช. ภคัพล นิตวิธิานชยั
14 13630 ด.ช. วรเวช เมฆพดั
16 13632 ด.ช. วฒุิพงศ ์ ตรงจรงิ
18 13634 ด.ช. อดศิกัดิ ์ สมบรูณ์
20 13636 ด.ญ. กลัยานุช ค าพกิลุ
22 13638 ด.ญ. ชลธชิา จนัทจร
24 13640 ด.ญ. ธญัจริา โสภี
26 13642 ด.ญ. พชัราภา พนัธศ์ร ี
28 13644 ด.ญ. แพรพนัวา ค าเอม
30 13646 ด.ญ. ภูษณิศา แสงสุวรรณ
32 13648 ด.ญ. มนัญญา ประไพ
34 13650 ด.ญ. วิรลิพชัร เกรงส าโรง
36 13653 ด.ญ. องัควรา ส าลขีาว
38 13655 ด.ญ. อารยา แสนดี
40 ด.ญ. เกวรนิทร ์ บญุเฮียง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/7 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นายสุวรรณพร ปินะถา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13656 ด.ช. กานต ์ แสงหริญั
3 13659 ด.ช. ชญานนท ์ สมศรี
5 13661 ด.ช. ณัฐวฒุิ แกว้ตา่งสนิ
7 13663 ด.ช. ธนชติ สอีอ่น
9 13665 ด.ช. ธรีวสัส ์ วรวลิาท

11 13667 ด.ช. ปกรณเ์กยีรติ ทองใบ
13 13669 ด.ช. รฐัสทิธิ ์ รามประพฤติ
15 13671 ด.ช. วรวฒุิ กลิ่นถนอม
17 13673 ด.ช. สุทธวรี ์ ธรีะวฒัน์
19 13675 ด.ญ. กญัญาณัฐ เข็มเพ็ชร
21 13677 ด.ญ. จนัทรธ์มิา หมอเพชร ์
23 13679 ด.ญ. ณัฐณิชา บญุขนุยงั
25 13681 ด.ญ. ธญัพชิชา พรหมดวง
27 13683 ด.ญ. นรศิรา โฮมแพน
29 13685 ด.ญ. แน็ต จนัทร ์

31 13687 ด.ญ. รญัชนา เขาเชย
33 13689 ด.ญ. วไิลวรรณ กาญจนเสรมิ
35 13692 ด.ญ. สุธาสนีิ ทองเต็ม
37 13694 ด.ญ. อมัราภรณ์ รศัมทีอง
39 13826 ด.ญ. รกัษิณา รอดนิล

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/8 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวเบญจมาศ มณีโรจน์

ช ือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13658 ด.ช. จณิณวตัร มิง่ศรเีมอืง
4 13660 ด.ช. ณัฐพล อนิทรโชติ
6 13662 ด.ช. เดชสทิธิ กลิ่นมาลยั
8 13664 ด.ช. ธรีพฒัน์ แดงพรม

10 13666 ด.ช. นัทธพร ไชยนาน
12 13668 ด.ช. ปฐมพร อนันตสุข
14 13670 ด.ช. รตัภิูมิ บญุแจม่
16 13672 ด.ช. สหชยั ศรมีาลา
18 13674 ด.ช. อษัฎายชุ สาระพงษ ์
20 13676 ด.ญ. กติตนิภสั รตันธารางกรู
22 13678 ด.ญ. เจนจริา สะอาดวงค ์
24 13680 ด.ญ. ธนภรณ์ อาจรกัษา
26 13682 ด.ญ. ธนัยธร วรศิร ิ
28 13684 ด.ญ. น า้เพชร ยนืยงั
30 13686 ด.ญ. รตยิากร เพ็ชรย์ิม้

32 13688 ด.ญ. วลิาศลกัษณ์ สพัโส

34 13691 ด.ญ. สิรวิรรณ ชว่ยชทูรพัย ์
36 13693 ด.ญ. เสาวลกัษณ์ จติเกษิม
38 13695 ด.ญ. อารยีา ดรีาชรมัย ์
40 ด.ญ. นิศารตัน์ เพ่งพศิ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/8 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวเบญจมาศ มณีโรจน์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13696 ด.ช. เจษฎา การสมเพยีร
3 13698 ด.ช. ณัฐพล สรณส์วสัดิ ์

5 13700 ด.ช. เทพกานต ์ หอมอบ
7 13702 ด.ช. ธนชาติ ผาอนิทร ์
9 13705 ด.ช. ภูมริฐั บงึลา

11 13707 ด.ช. วชริพล ทา่อฐิ
13 13709 ด.ช. สงกรานต ์ สุภษิะ
15 13711 ด.ช. อภนัินท ์ ใจธง
17 13713 ด.ช. อานัส สุขเขยีว
19 13715 ด.ช. เอก แสงค า
21 13716 ด.ญ. กมลวรรณ อิม่เอบิ
23 13718 ด.ญ. กรรณิการ ์ สะโรดม
25 13720 ด.ญ. ขวญัหทยั ขนัติถ์ม
27 13722 ด.ญ. ชอ่ผกา สุระทพิย ์
29 13724 ด.ญ. นภสัสร อปุวงษา
31 13726 ด.ญ. เพชรอกัษร พรหมสา
33 13728 ด.ญ. วรนุช ภลิยัวลัย ์
35 13730 ด.ญ. วิรยิาภรณ์ ภูตนิผา
37 13732 ด.ญ. สปิาง อนิทะนา
39 13734 ด.ญ. สุภทัรธ์ดิา กง๋เหม็ง
41 13842 ด.ญ. พรริสิา ชยัยะ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/9 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นายเอกราช โฮเม, นางสาวเพ็ญพกัตร ์จนัทหิลา้

ชือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13697 ด.ช. ชวลติ อนิทสร
4 13699 ด.ช. ณัฐวฒัน์ ศรสีวย
6 13701 ด.ช. ธนชยั ภู่เขยีว
8 13703 ด.ช. ธนัวา ค าภูมี

10 13706 ด.ช. รตกิร พานิชการ
12 13708 ด.ช. วรีะพนัธ ์ สุวรรณศรี
14 13710 ด.ช. อนุเดช หทยะวฒัน์
16 13712 ด.ช. อรรถกร แสงทอง
18 13714 ด.ช. อทิธชิยั ภาชนะ
20 13827 ด.ช. พงศกร ทาสทีอง
22 13717 ด.ญ. กรรณิการ ์ เช ือ้ชา้ง
24 13719 ด.ญ. กญัญาณัฐ ตนัสถติย ์
26 13721 ด.ญ. จฑุาทพิย ์ บญุมี
28 13723 ด.ญ. ธญัวรตัม ์ ทองจาด
30 13725 ด.ญ. บงกช เพิ่มทวี

32 13727 ด.ญ. ภทัรวดี บญุประสาท
34 13729 ด.ญ. วชิญาพร แพรศรี
36 13731 ด.ญ. สลลิทพิย ์ สงัขท์อง
38 13733 ด.ญ. สุชาวดี คยุชาวนา
40 13735 ด.ญ. สุรรีตัน ์ ทองมี

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/9 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นายเอกราช โฮเม, นางสาวเพ็ญพกัตร ์จนัทหิลา้

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13736 ด.ช. กฤษฎากร โคตคนัทา
3 13738 ด.ช. กติตกิวนิ ธรีปัญญาคณุ
5 13740 ด.ช. ณัฏฐากร ทบัทมิเขยีว
7 13742 ด.ช. ทวศีกัดิ ์ แกว้อดุร
9 13744 ด.ช. นภสักร ศรสีมบรูณ์

11 13746 ด.ช. ปรวิตัิ วงันาทนั
13 13748 ด.ช. พรอนันต ์ หมืน่อภยั
15 13750 ด.ช. พรีากร ตอ่บญุ
17 13752 ด.ช. วษิณุ แสนอดุม
19 13754 ด.ช. อทิธกิร ภาชนะ
21 13756 ด.ญ. กศุมุา หวงัผล
23 13758 ด.ญ. จริาวรรณ กรุดกาง
25 13760 ด.ญ. ชตุกิาญจน์ บญุธรรม
27 13762 ด.ญ. ดารกิาร ์ ช านาญหล่อ
29 13764 ด.ญ. ปภสัสร ใบทอง
31 13766 ด.ญ. ปัญญาพร ปัจจะศรลีา
33 13768 ด.ญ. มุกดามาศ ศรเีกษม
35 13770 ด.ญ. วาสนา แสงจนัทร ์
37 13772 ด.ญ. สโรชา หตัถี
39 13775 ด.ญ. หทยัภทัร ป้องแกว้

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/10 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นายประทวน บญุเลศิ , นางสาวขวญัฤด ีซอมรมัย ์

ช ือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 13737 ด.ช. กจิมงคล อาจกลา้
4 13739 ด.ช. ชยัวทิย ์ สุพรรณนิคม
6 13741 ด.ช. เดชาวตั มาสอาด
8 13743 ด.ช. ธนากร เกษมสุข

10 13745 ด.ช. นาวี ช ืน่ฤดี
12 13747 ด.ช. พรหมน า บตุรนามดี
14 13749 ด.ช. พรีะพงศ ์ ปัญญาปนู
16 13751 ด.ช. ภทัรภูมิ เงีย๊บโตชนิ
18 13753 ด.ช. อรุณรุง่ธวิา ประเชญิสุข
20 13755 ด.ญ. กลุธดิา บญุเฮง
22 13757 ด.ญ. จนัทรว์ลยั เสาลกึ
24 13759 ด.ญ. ชญานิษฐ ์ กนัมะณี
26 13761 ด.ญ. ญาณิศา บรสิุทธิ ์

28 13763 ด.ญ. นันทฉัตร จจู ารสั
30 13765 ด.ญ. ปวรรณรตัน์ ฟักทมิ

32 13767 ด.ญ. ภทัรสุดา อาจวชิยั
34 13769 ด.ญ. วราภรณ์ เรยีงเล็กจ านงค ์
36 13771 ด.ญ. วริาศณีิ ลาดบวัขาว
38 13774 ด.ญ. สุวรรณา บญุกอง
40 13841 ด.ญ. ปภาวรนิท ์ สุภาพกลุ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/10 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นายประทวน บญุเลศิ , นางสาวขวญัฤด ีซอมรมัย ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


