
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 12902 ด.ช. กฤษฏิ ์วายลม
3 12904 ด.ช. ณัฐวฒุิ จนัทรเ์ขยีว
5 12907 ด.ช. ธรีพฒัน ์สุวรรณพาณิช
7 12909 ด.ช. ภทัรพล ทองคลี่

9 12912 ด.ญ. กวนิธดิา โตวงษ ์
11 12914 ด.ญ. จรรยาภรณ ์ชนิสุข
13 12916 ด.ญ. จฬุาลกัษณ ์พจิารณ์
15 12918 ด.ญ. ณัฐกฤตา เงนิทอง
17 12920 ด.ญ. ณัฐณิชา ฉันผ่อง
19 12922 ด.ญ. ธญัญานันท ์วิรยิาวชัรนนท ์
21 12924 ด.ญ. นรศิรา แกว้สา
23 12926 ด.ญ. ประภสัสร วนัทาดี
25 12928 ด.ญ. ปารศิรา พรมพุย้
27 12930 ด.ญ. พรนภา นิราช
29 12932 ด.ญ. มณิสร พดัสารกิรรม
31 12934 ด.ญ. วรญัญา ทองอนัตงั
33 12937 ด.ญ. อารญีา ตางาม

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางสาวพมิศิร ิยอดยิง่ยงค ์

เลขประจ าตวั

                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 12903 ด.ช. คฑาวธุ โพธิท์ยั
4 12906 ด.ช. ธนปกรณ ์ชยัชมภู
6 12908 ด.ช. ภทัรนันท ์ทองคลี่

8 12910 ด.ช. เมธ ีสุวนัจนัทา
10 12913 ด.ญ. กติตมิา คะองักุ
12 12915 ด.ญ. จาฎุณัฐ บญุยิง่
14 12917 ด.ญ. ชนิตา จนัทรศร
16 12919 ด.ญ. ณัฐชยา เหลื่อมนอก
18 12921 ด.ญ. ธมนวรรณ แสงสวา่ง
20 12923 ด.ญ. ธดิารตัน ์ตระกลูศลิป์
22 12925 ด.ญ. เบญญาภา คงสมวยั
24 12927 ด.ญ. ปรชิญา อนิทะนา
26 12929 ด.ญ. ปิยมาภรณ ์โพธิแ์สง
28 12931 ด.ญ. พรรทพิภา ประดษิฐ ์
30 12933 ด.ญ. ลลติธมิา แยม้วาจา

32 12935 ด.ญ. สรพศั พบิลูย ์

                      ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )
รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ครูทีป่รกึษา นางสาวพมิศิร ิยอดยิง่ยงค ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 12938 ด.ช. กติตทิตั รตันอ์นันต ์
3 12940 ด.ช. จริาวชัร ปิกแกว้
5 12943 ด.ช. ปภงักร จติตส์ม
7 12945 ด.ช. วศิรุต เพยีงพมิาย
9 12947 ด.ช. ศภุากร อนิธรรม

11 12949 ด.ญ. กนกพร รดับา้นดา่น
13 12951 ด.ญ. กติตมิา บวัสมบรูณ์
15 12953 ด.ญ. ธนัยชนก ดวงอาทติย ์
17 12955 ด.ญ. บวรลกัษณ ์หาญเสมอ
19 12957 ด.ญ. ปนัดดา เอกฉัตร
21 12959 ด.ญ. พรภกัด ีจนัทรวโิรจน์
23 12962 ด.ญ. เพชรรตัน ์สุขสวสัดิ ์

25 12965 ด.ญ. ภทัราพร อารมัพร
27 12967 ด.ญ. รุจริดา อนิทนอ้ย
29 12971 ด.ญ. สติานัน ไป๋งาม

31 12973 ด.ญ. สุทธฉัินท ์กาญจนาภรณภ์ณัฑ ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/2 แผนการเรยีนภาษา

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางสาวขวญัชนก บญุเลศิ , นางสาวอาภาพรรณ เครอืลุน

เลขประจ าตวั

           ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 12939 ด.ช. คณนาถ ประสาทสทิธิ ์

4 12942 ด.ช. นนทวฒัน ์มดืค าบง
6 12944 ด.ช. วงศว์รศิ วรศิร ิ
8 12946 ด.ช. ศกัรนิทร ์อภริกัษ ์

10 12948 ด.ช. อรรณพ อยูโ่ยธา
12 12950 ด.ญ. กรองกาญจน ์เป็นดี
14 12952 ด.ญ. ดวงฤทยั บรบิรูณว์รกลุ
16 12954 ด.ญ. นภสันันท ์รกัชืน่
18 12956 ด.ญ. เบญญาภา กตญัชลกีลุ
20 12958 ด.ญ. ปะโสรกั คีรนิทร ์
22 12960 ด.ญ. พชินาฎ คงกระพนัธ ์
24 12964 ด.ญ. ภคัภร ชวีวราไชย
26 12966 ด.ญ. โมไนย คนแรง
28 12968 ด.ญ. วรรณา นารอด
30 12972 ด.ญ. สุณิสา จนัทศรี

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/2 แผนการเรยีนภาษา
ครูทีป่รกึษา นางสาวขวญัชนก บญุเลศิ , นางสาวอาภาพรรณ เครอืลุน

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 12974 ด.ช. คณุาสนิ รอดแพง
3 12976 ด.ช. ณปภชั โคตรจลุย ์
5 12978 ด.ช. ธนบด ีไชยฮด
7 12980 ด.ช. นันทพฒัน สุนทรชยั
9 12982 ด.ช. ปัณณธร คลา้ยแท ้

11 12985 ด.ช. วฒุิชยั กนิรา
13 12987 ด.ช. ศริภพ รวยลาภ
15 12990 ด.ช. สรยทุธ ดสีตัถา
17 12992 ด.ช. อมรเทพฤทธิ ์นาบ ารุง
19 13828 ด.ช. อดเิทพ  เตชากลู
21 12994 ด.ญ. กญัญว์รา แกว้ประสม
23 12996 ด.ญ. จริาพชัร ทองใส
25 12998 ด.ญ. ฐติยิา เผื่อนมูล
27 13000 ด.ญ. นภสัสร ทบัทมิเขยีว
29 13002 ด.ญ. ภคัจริา ศรสีะอาด
31 13004 ด.ญ. วรรณิดา ทองมาลยั

33 13006 ด.ญ. ศลิารตัน ์โมธรรม
35 13009 ด.ญ. สารสิา รนิสาร
37 13011 ด.ญ. สุพตัรา แข็งขนั

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3 แผนการเรยีนทัว่ไป

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นายภวฒัน ์ภูทองเงนิ , นายอภวิรรธน ์จนัทรท์ี

เลขประจ าตวั

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 12975 ด.ช. เจษฎากร วชิยัวงษ ์
4 12977 ด.ช. ณัฐวิฒุิ นวเมธาพงศ ์
6 12979 ด.ช. ธชัพล ดเีสมอ
8 12981 ด.ช. ปรเมศร ์ขาวแดง

10 12984 ด.ช. ภูนครนิทร ์อตัถโีภค
12 12986 ด.ช. ศศพนัธ ์เพยีรล า้
14 12988 ด.ช. ศิรชิยั สุขลว้น
16 12991 ด.ช. สุทธศิกัดิ ์ศรแีสงศลิป์
18 13786 ด.ช. ณัฐธญั ทองรกัษ ์
20 12993 ด.ญ. กรรณิการ ์สุพลวงค ์
22 12995 ด.ญ. กลุกนัยา หาญทะเล
24 12997 ด.ญ. ชลธชิา ทองขาว
26 12999 ด.ญ. ดารนีิ ปิยะจนัทร ์
28 13001 ด.ญ. พชิชาพร ศรคี าพร
30 13003 ด.ญ. มติรด ีมุ่งดี
32 13005 ด.ญ. ศิรลิกัษณ ์หมืน่ฤทธิ ์

34 13008 ด.ญ. สรลัญา โคมลอย
36 13010 ด.ญ. สุณัชชา กลกัยอ้ม
38 13012 ด.ญ. อรกนัยา บญุมา
40 13785 ด.ญ. กมลพรรณ วงเวยีน

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นายภวฒัน ์ภูทองเงนิ , นายอภวิรรธน ์จนัทรท์ี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13014 ด.ช. กฤษณพงศ ์ศรพีา
3 13016 ด.ช. โชคอานนท ์เลศิขามป้อม
5 13018 ด.ช. ดนุชา พมิพากลุ
7 13020 ด.ช. ทรงพล สุขปราโมทย ์
9 13022 ด.ช. ธนภทัร แกว้คง

11 13024 ด.ช. ธาราดล คมสนั
13 13026 ด.ช. พรีพงษ ์นาทมุ
15 13029 ด.ช. วรายทุธ ยอดวงกอง
17 13032 ด.ช. อศัวนิ บวัศร ี
19 13341 ด.ช. จารุวทิย ์เกตแุกว้
21 13034 ด.ญ. จติรกญัญา ถนอมเมอืง
23 13037 ด.ญ. ทศัวรรณ ์เมอืงมา
25 13039 ด.ญ. ปานปรยีากร สทิธพิรมมา
27 13041 ด.ญ. พมิพศ์ิร ิพมิพโ์พธิ ์

29 13043 ด.ญ. รชันีกร ธรรมจนัทร ์
31 13046 ด.ญ. สกาวเดอืน โสภาพ
33 13048 ด.ญ. สุดารตัน ์อนิทรน์อก
35 13050 ด.ญ. สุพตัรา ชยัเสน
37 13053 ด.ญ. อญัชลพีร ค าภา

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/4 แผนการเรยีนทัว่ไป

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางสาวนฤมล ในทอง , นายสุวสนัต ์มนตรี

เลขประจ าตวั

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 13015 ด.ช. กดิาการ นอ้ยเสนา
4 13017 ด.ช. ญาณวรุตม ์บวัราช
6 13019 ด.ช. ตฤณชาต ิเงางาม
8 13021 ด.ช. ทกัษด์นัย สุวรณกฏู

10 13023 ด.ช. ธนภทัร สมประเสรฐิ
12 13025 ด.ช. พณิชพฒัน ์แดงพดั
14 13028 ด.ช. ภูมพิฒัน ์อุน่แสน
16 13031 ด.ช. สุทธชิยั สวา่งอารมณ์
18 13337 ด.ช. อมรเทพ ข าอุน่ใจ
22 13035 ด.ญ. ชนิตา บญุพทิกัษ ์
24 13038 ด.ญ. ปภาวด ีคตุเมอืง
26 13040 ด.ญ. พรรตัน ์เพ็งสม้
28 13042 ด.ญ. รพภีรณ ์ดว้งประเสรฐิ
30 13045 ด.ญ. ศภุสิรา ทองอนิทร ์
32 13047 ด.ญ. สรติา หยดุยัง้
34 13049 ด.ญ. สุนิษา ภาออ้
36 13051 ด.ญ. สุภทัรา โคตรสุวรรณ
38 13829 ด.ญ. พชัราภรณ ์ วฒุิ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/4 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวนฤมล ในทอง , นายสุวสนัต ์มนตรี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13054 ด.ช. ณกานต ์สนิธนาสกลุ
3 13056 ด.ช. ดนุเดช ป้ันกนัอนิทร ์
5 13058 ด.ช. ธนพล โตคีร ี
7 13060 ด.ช. ธวิานนท ์ทบัทมิทอง
9 13063 ด.ช. พสักร เจรญิโภค

11 13065 ด.ช. รพภีทัร นางแยม้
13 13067 ด.ช. วรกานต ์สมานราษฎร ์
15 13069 ด.ช. สทิธนินท ์ศรหีงษ ์
17 13071 ด.ช. อธนัินท ์วนัเทยีน
19 13342 ด.ช. ดนุสรณ ์กณุะสม
21 13788 ด.ช. พสิฐิานนท ์มนตรพีลิา
23 13074 ด.ญ. กลุปรยีา พรมค าขาว
25 13076 ด.ญ. จริาภา กอ้นทอง
27 13078 ด.ญ. ธญัสุดา แข็งฉลาด
29 13080 ด.ญ. นรมน นาคกลุบตุร
31 13083 ด.ญ. ภชัรา อนุลาวพัย ์
33 13085 ด.ญ. ภทัรภร พชิพนัธ ์
35 13089 ด.ญ. วรศิรา ภารไสว
37 13092 ด.ญ. สุภนิดา ภูงามเงนิ
39 ด.ญ. สุมติรา  หนูเขยีว

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/5 แผนการเรยีนทัว่ไป

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางสาวพรทพิย ์อว้นศร ี, นางสาวรตันาภรณ ์ป้ันค า 

เลขประจ าตวั

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 13055 ด.ช. เชญิตะวนั เรอืนเงนิ
4 13057 ด.ช. ธนกฤต กล่อมจติร
6 13059 ด.ช. ธรรมนูญ โตปาน
8 13061 ด.ช. ประสทิธิ ์วถิาทานัง

10 13064 ด.ช. มนัญชยั ประไพ
12 13066 ด.ช. โรจนต์ระกลู นาวาทอง
14 13068 ด.ช. ศรุต สทิธมูิล
16 13070 ด.ช. สุขสนัต ์เอีย่มพนัธ ์
18 13072 ด.ช. อญัชวฒุิ สวสัดิศ์ร ี
20 13787 ด.ช. นันทวฒัน ์กองทอง
22 13073 ด.ญ. กติตกิานต ์กฤตยเมธากลุ
24 13075 ด.ญ. เกวลนิ เตชะนอก
26 13077 ด.ญ. เจนจริา แสนสุภา
28 13079 ด.ญ. ธรีดา แกว้ไทรเลศิ
30 13081 ด.ญ. ปัทมา วฒันภราดร

32 13084 ด.ญ. ภทัรธดิา สายวเิศษ
34 13087 ด.ญ. รุง่ทพิย ์พทัยา
36 13090 ด.ญ. ศิรวิรรณ โกดี
38 ด.ญ. กวนินาฏ  จนัทรร์อด

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/5 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวพรทพิย ์อว้นศร ี, นางสาวรตันาภรณ ์ป้ันค า 

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13096 ด.ช. ฐานพฒัน ์ฉันทานุมตัิ
3 13098 ด.ช. ตนัตกิร ศรอีบุล
5 13100 ด.ช. ธนภทัร ออ่นบญุมา
7 13102 ด.ช. ปกรณ ์แจม่ศร ี
9 13104 ด.ช. ภาคภูม ิยิม้ฉ ่า

11 13106 ด.ช. วรปรชัญ ์โยธะคง
13 13108 ด.ช. สถาพร เพ็ญนาถ
15 13110 ด.ช. อรญัวา พมิพาลยั
17 13113 ด.ญ. กชกร แจง้เจรญิ
19 13115 ด.ญ. กนัยส์ุดา นาร ี
21 13117 ด.ญ. ขนิษฐา มุสกิะชาติ
23 13119 ด.ญ. ชญาภา วงษแ์กว้
25 13121 ด.ญ. ณัฐวด ีพึ่งพราย
27 13123 ด.ญ. ธดิารตัน ์สาธรเดช
29 13125 ด.ญ. ปัณณิกา จอดนอก
31 13128 ด.ญ. ภทัรวด ีกฤษณะภูติ
33 13130 ด.ญ. ศภุากร เณรยิม้
35 13132 ด.ญ. โสภดิา วชัรศกัดิต์ระกลู
37 13343 ด.ญ. ศิรมิา เทพเรยีน
39 13790 ด.ญ. ณัฐรนิทร ์บวัคอม

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/6 แผนการเรยีนทัว่ไป

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นายสมภพ เพ็งสม้

เลขประจ าตวั

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 13097 ด.ช. ณัฐพล ดาเยอ
4 13099 ด.ช. ธนกฤต วงษท์มิ
6 13101 ด.ช. นครนิทร ์กลิ่นถนอม
8 13103 ด.ช. ภทัรชยั บญุทา

10 13105 ด.ช. ภูมนิท ีรามณู
12 13107 ด.ช. ศภุกร ค าเดช
14 13109 ด.ช. อรรณพ นะคะจดั
16 13112 ด.ช. อานุภาพ สวา่งพรอ้ง
18 13114 ด.ญ. กมลพรรณ กมุเหลา
20 13116 ด.ญ. กติตยิาภรณ ์สาธสุนิธุ ์
22 13118 ด.ญ. จริะภญิญา สนิธแุสง
24 13120 ด.ญ. ชนัญญา ปะสาจะ
26 13122 ด.ญ. ทพิชนก ถิน่ถาวร
28 13124 ด.ญ. นวพร เครอืวลัย ์
30 13127 ด.ญ. พยิดา ศรบีญุ

32 13129 ด.ญ. ภารด ีเอีย่มมี
34 13131 ด.ญ. สุณิสา ม่วงทองเกตุ
36 13133 ด.ญ. อจัฉรา รุง่เรอืง
38 13789 ด.ญ. กญัญาวรี ์พรวนกระโทก
40 13791 ด.ญ. มณีรตัน ์กาญจนกนัติ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/6 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นายสมภพ เพ็งสม้

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13134 ด.ช. กติตภิณ ท าบญุ
3 13136 ด.ช. ชญานนท ์บญุพุ่ม
5 13138 ด.ช. ณัฐภูม ิภูมภิูเขยีว
7 13140 ด.ช. ณัฐวธุ เพยีรทอง
9 13143 ด.ช. ธนัยบรูณ ์บ ารุงสุนทร

11 13145 ด.ช. ปิยงักรู แสงจนัทร ์
13 13149 ด.ช. เลง้ เจรญิ
15 13151 ด.ช. ศกัดิส์ทิธิ ์คุม้ทรพัย ์
17 13153 ด.ช. สมหวงั หนัเสร ี
19 13830 ด.ช. ศวิกร  ทาสทีอง
21 13155 ด.ญ. กลุธดิา ค าสี
23 13157 ด.ญ. จฬุามณี บวัแยม้
25 13159 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พุดชวา
27 13164 ด.ญ. นิรุชา อ าพร
29 13166 ด.ญ. บศุรนิทร ์สสีุด
31 13168 ด.ญ. พนิดา ดลุคณิต
33 13171 ด.ญ. วนัวสิา จทุะนิน
35 13173 ด.ญ. อารรีตัน ์ยิม้ละมยั
37 13831 ด.ญ. วนิตา สนัทา
39 ด.ญ. พชัร ี ศรพีนัธ ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/7 แผนการเรยีนทัว่ไป

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางสาวสิรพีร สงิหเ์กลีย้ง , นายบญุเชดิ เกตพุุก

เลขประจ าตวั

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 13135 ด.ช. เขษมศกัดิ ์เงนิบคุคล
4 13137 ด.ช. ชนะศกัดิ ์แสงอรุณเรอืงสุข
6 13139 ด.ช. ณัฐวฒุิ ตุม้วจิติร
8 13142 ด.ช. ธนกร รุง่เรอืง

10 13144 ด.ช. ปรเิยศ โสภารกัษ ์
12 13146 ด.ช. พรีพล สมใจ
14 13150 ด.ช. วรีะพงษ ์เอีย่มโอด
16 13152 ด.ช. ศิรโิชค สุขลว้น
18 13154 ด.ช. อาณัต ิศรคีณู
20 ด.ช. ภูตะวนั  ณ น่าน
22 13156 ด.ญ. จรรยพร ภลิยัวลัย ์
24 13158 ด.ญ. ชนิศา ภูศรฤีทธิ ์

26 13163 ด.ญ. นิยะดา โสภาพร
28 13165 ด.ญ. นิสารตัน ์เกดิเรยีน

30 13167 ด.ญ. ปารฉัิตร บญุบรรจง
32 13169 ด.ญ. พชัราพรรณ แกว้วงั
34 13172 ด.ญ. อคัษราภคั อึง้สวสัดิ ์

36 13792 ด.ญ. ชญาดา การบรรจง
38 ด.ญ. รชตวรรณ  บรรจง
40 ด.ญ. พชัชานันท ์เมฆมนั

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/7 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวสิรพีร สงิหเ์กลีย้ง , นายบญุเชดิ เกตพุุก

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )



 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 12582 นาย ชติพิทัธ ์พรมเพ็ญ
3 13174 ด.ช. คเณศวร ค านับภา
5 13177 ด.ช. ณัฐภูม ิรณชติ
7 13179 ด.ช. ธนกร ภาคสมบตัิ
9 13181 ด.ช. ธนวนัต ์บญุเหลอื

11 13183 ด.ช. ธรีภทัร ์ศรเีสรมิ
13 13185 ด.ช. ปาณชยั มิง่ขวญั
15 13187 ด.ช. พงคส์ิร ิสอีว้น
17 13189 ด.ช. พรีเดช สวา่งจติต ์
19 13192 ด.ช. ศภุวชิญ ์คมูณีปกรณ์
21 13194 ด.ช. สุรศกัดิ ์ใครอามาตย ์
23 13794 ด.ช. ไตรทศวรศิ พิรยิะสนัติ
25 13796 ด.ช. วรีภทัร เหมรตันก์ร
27 13196 ด.ญ. กนัภริมย ์บญุญาสุ
29 13198 ด.ญ. กลุนิดา หอ่ไธสง
31 13200 ด.ญ. ณิชกานต ์จนัทรด์วงเดมิ
33 13204 ด.ญ. เนตรนภา ไชยกาฬสนิธ ์
35 13206 ด.ญ. ปรางคว์าส แกว้วงัสาร
37 13208 ด.ญ. ภทัทยิา บางทบั
39 13211 ด.ญ. รตันาพร พ่อครวงค ์
41 13832 ด.ญ. ธมีาพร  ตดัไธสง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/8 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวธญัสิรนิ อนิทรขาว

ชือ่-นามสกลุ

 ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 12589 นาย สมภพ วรรณเจรญิ
4 13176 ด.ช. ณัฐภูม ิเนินกลาง
6 13178 ด.ช. เทคาภทัร คะรวนรมัย ์
8 13180 ด.ช. ธนพล ลอยจตัตรุสั

10 13182 ด.ช. ธนัวา ศรคีลงั
12 13184 ด.ช. ปฏพิฒัน ์ปะวะภโูต
14 13186 ด.ช. ปีรมติร จ าปาหลา้
16 13188 ด.ช. พรพล ลลีาศ
18 13191 ด.ช. ศาสตราวธุ แหวนวงษ ์
20 13193 ด.ช. ศภุสณัห ์ทมิกลั่น
22 13793 ด.ช. ชษิณุชา สุวรรณปักษ ์
24 13795 ด.ช. ธนธรณ ์ทองสมคัร
26 13195 ด.ญ. กชกร ยาวะระ
28 13197 ด.ญ. กลัยกร ชณิภกัดิ ์

30 13199 ด.ญ. ณัฐกมล หรรษา
32 13203 ด.ญ. นรสิรา อนิพรา
34 13205 ด.ญ. ปณิดา ประกอบธรรม
36 13207 ด.ญ. พรพรหม อยูส่บาย
38 13210 ด.ญ. มนีา กลุเฉลยีง
40 13797 ด.ญ. ไอศก์าญจนด์า ธนัตถน์น

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/8 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวธญัสิรนิ อนิทรขาว

ชือ่-นามสกลุ

ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13214 ด.ช. กติตนัินท ์เกลากลาง
3 13216 ด.ช. เกยีรตศิกัดิ ์ถาวะโร
5 13219 ด.ช. ณฐวฒัน ์กนัยามาตย ์
7 13221 ด.ช. ณัฐพล เพ็งการ
9 13223 ด.ช. ธนภทัร พานทอง

11 13225 ด.ช. พลัลภ มิง่ขวญั
13 13227 ด.ช. ภาณุวฒัน ์หนองบวั
15 13229 ด.ช. วราตฤณ นุชสวาท
17 13231 ด.ช. สทิธโิชต ิสงิหาทมุ
19 13233 ด.ช. สุทธภิรณ ์แกว้กลู
21 13235 ด.ญ. กนัยารตัน ์นาควาร ี
23 13237 ด.ญ. กานตธ์ดิา ทองมา
25 13240 ด.ญ. จฑุามาศ นามทอง
27 13243 ด.ญ. น า้ทพิย ์แผงนอก
29 13245 ด.ญ. ปารชิาต ิบญุบรรจง

31 13248 ด.ญ. มารษิา ปุรสิงัคะเต
33 13250 ด.ญ. รชันก พุ่มบตุร ์
35 13252 ด.ญ. สุตาภทัร พลเดช
37 13798 ด.ญ. ธญัจริา ชาญศลิป์
39 13833 ด.ญ. สุภาพร  บตุรดี

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/9 แผนการเรยีนทัว่ไป

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางสาวพมิพร์ฐัพร ภู่ระหงษ ์, นายสุวทิย ์อตุทลู

เลขประจ าตวั

ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 13215 ด.ช. กรีต ิบญุสุข
4 13218 ด.ช. เฉลมิราช บญุขาว
6 13220 ด.ช. ณัฐพงษ ์แซเ่ตยี
8 13222 ด.ช. ธนดล เตยีงกลู

10 13224 ด.ช. ธรีภทัร แกน่ทอง
12 13226 ด.ช. พพิฒันพ์งศ ์พวัสมแพ่ง
14 13228 ด.ช. วรพล ศรพีรม
16 13230 ด.ช. สราวฒุิ คงสมบญุ
18 13232 ด.ช. ศิรโิชค กนัยาประสทิธิ ์

20 13234 ด.ญ. กรกมล ศรบีญุเรอืง
22 13236 ด.ญ. กาญจนา ประสาทเวช
24 13239 ด.ญ. จริชัญา แปงค าใส
26 13242 ด.ญ. ชลติา ฉายประดบั
28 13244 ด.ญ. นิชาภา สุวรรณศรี
30 13246 ด.ญ. ปิยะธดิา พรมวงคซ์า้ย
32 13249 ด.ญ. รจนา ดอกไม ้
34 13251 ด.ญ. วรรณภาภรณ ์แข็งขนั
36 13253 ด.ญ. อกัษราภคั บญุแกว้
38 13799 ด.ญ. รุจรดา เพ็งสุข

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/9 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวพมิพร์ฐัพร ภู่ระหงษ ์, นายสุวทิย ์อตุทลู

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 13254 ด.ช. กอ่พงศ ์กอบสนัเทยีะ
3 13256 ด.ช. เกยีรตยิศ ออ่นละออ
5 13258 ด.ช. ณัฐพล คะระนันท ์
7 13260 ด.ช. ธนกฤษ รุง่เรอืง
9 13262 ด.ช. นพสนิ เนียมจติร

11 13264 ด.ช. นฤสรณ ์สงิหห์าญ
13 13266 ด.ช. ปฏพิทัธ ์ไชยรบ
15 13268 ด.ช. พงศกร โกอกุ
17 13270 ด.ช. รชัภูม ิชยัมงคลรตัน์
19 13273 ด.ช. อาทติย ์งามผิว
21 13801 ด.ช. ณัฐพงศ ์เสตสงิห ์
23 13275 ด.ญ. กิง่ดาว โสภาพ
25 13277 ด.ญ. นราเกตต ์ภู่มะ
27 13279 ด.ญ. น า้ฝน เรยีงสนัเทยีะ
29 13281 ด.ญ. ปัญฏกิรณ ์ดอนสถติย ์

31 13283 ด.ญ. ปิวธดิา ศกัดิซ์า้ยดา
33 13286 ด.ญ. ภาวนีิ สุรยิะศกัดิ ์

35 13288 ด.ญ. วรกมล สุดจนัทกึ
37 13290 ด.ญ. สุภาวด ีถาวร
39 13293 ด.ญ. อาทติยา วงคโ์ต

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/10 แผนการเรยีนทัว่ไป

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางสาวชฎาพร จติมงคล , นายสมหมาย พนัทา

เลขประจ าตวั

ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม A )

เลขที่

2 13255 ด.ช. กติตพิฒัน ์พ่วงความสุข
4 13257 ด.ช. ชชัพงษ ์นามโยธา
6 13259 ด.ช. ณัฐวฒุิ การะเกศ
8 13261 ด.ช. ธรีพฒัน ์สหีะมาตร ์

10 13263 ด.ช. นฤเบศร ์พูลพบิลู
14 13267 ด.ช. ปรเมศวร ์บญุขนุยงั
16 13269 ด.ช. ยศกร แสงทอง
18 13271 ด.ช. วศิวะ ชนะชยั
20 13800 ด.ช. สุทตั อาสนิด
22 ด.ช. ทนงศกัดิ ์ แสนสุข
24 13276 ด.ญ. ดวงหทยั แพรศรี
26 13278 ด.ญ. นรศิรา มงคลศรี
28 13280 ด.ญ. ปรชีญา ขนัเงนิ
30 13282 ด.ญ. ปัทวรรณ สงคค์ าภา
32 13285 ด.ญ. พชัราวด ีธรรมปะละ
34 13287 ด.ญ. มลชนก แซปั่ง
36 13289 ด.ญ. สรรณธ์ณีิ ขจรศร ี
38 13292 ด.ญ. หลนิดา พืน้ผาสุข
40 ด.ญ. นรนิธร  พึ่งลบ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563        (กลุ่ม B )

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/10 แผนการเรยีนทัว่ไป
ครูทีป่รกึษา นางสาวชฎาพร จติมงคล , นายสมหมาย พนัทา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 


