
 

 

เลขที่

1 12305 นาย กวนิ รวยร ืน่

3 12312 นาย ปฏภิาณ เพ่งพนิิจ

5 12314 นาย ศรณัยภ์ทัร สุขสวสัดิ ์

7 12429 นาย วรวฒุิ แกว้มณี

9 13300 นาย ฉัตรพฒัน์ สุขพนัธอ์ า่

11 นาย วรีะพงษ ์ สุตชาตา

13 12320 น.ส. ประภาวรนิทร ์ อภนัินทวทิย ์

15 12332 น.ส. วมิลพรรณ เลศิลทัธก

17 12337 น.ส. สิรนิธร ค าพมิาย

19 12349 น.ส. จนัทรจ์ริา ศรลีารกัษ ์

21 12371 น.ส. มนัสนัน พนัธงั

23 12396 น.ส. ณัฐรนีิย ์ มผีาพงษ ์

25 12401 น.ส. ปณิตา พรมสุรนิทร ์

27 12408 น.ส. วรรณิดา ทาศรี

29 12521 น.ส. ณิชาภทัร จ าปางาม

31 13346 น.ส. มณฑริา หลู่โยทา

33 น.ส. กลุภสัสร ์ ทองอนิทร ์

35 น.ส. ณัฐธดิา เขยีวทอง

37 น.ส. เมธาวดี พจิารโชติ

39 น.ส. สุทธดิา ท าค าทอง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1 แผนการเรยีน (กลุ่ม A)
นางอรศิรา วรรณราศรี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 12310 นาย นนทพทัธ ์ กองตนั

4 12313 นาย ประดพิทัธ ์ พรเอนก

6 12382 นาย วารชินันท ์ แกว้กา

8 12663 นาย ธนพล คงถาวร

10 นาย ประกาย ผิวออ่นดี

12 นาย ศภุกร วลัลา

14 12324 น.ส. พณิพร กนัตรตันากลุ

16 12335 น.ส. ศศปิภา กองสุข

18 12338 น.ส. สุกญัญา ปผุาลา

20 12370 น.ส. ภทัรนิทร ์ ทองอนิทร ์

22 12395 น.ส. ณัฐการ ์ อนิยา

24 12400 น.ส. เนตรชนก ทองหาว

26 12402 น.ส. ปรยีาภรณ์ จนันุบนิ

28 12477 น.ส. กนัตากลุภรณ์ โกศยั

30 12841 น.ส. ปารชิาติ ผ่านชมภู

32 น.ส. กานดา ขมุเพ็ชร

34 น.ส. ณัชชา หอมจนี

36 น.ส. ภาวณีิ ทมุสงิห ์

38 น.ส. วชัรวีรรณ สนิประเสรฐิ

40 น.ส. สุรสัสา ปุ่ มทอง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1 แผนการเรยีน (กลุ่ม B)
นางอรศิรา วรรณราศรี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 12307 นาย ธนกฤต โสดรมัย ์

3 12315 นาย สหภาพ รว่มสงูเนิน

5 12378 นาย ธนวชั ลอ้ตระกูลนุกจิ

7 12380 นาย ปรเมศร ์ หารฟ้า

9 12661 นาย ณัฐวุฒิ ยอดยาใจ

11 นาย ณัฐพนธ ์ ตระกรมุวงค ์

13 12319 น.ส. ณัฐทชิา ธรรมชาติ

15 12327 น.ส. ลดัดาวรรณ บุญทา

17 12373 น.ส. สิรริตัน ์ ใจนวล

19 12410 น.ส. ศสติา ศรรีะษา

21 12452 น.ส. อรพรรณ กลิน่ราย

23 12527 น.ส. พรปวณี์ พาพริม

25 12606 น.ส. แพรวา บวัสี

27 12682 น.ส. พรรณปพร เงา้พา

29 12694 น.ส. อุษา แสนหนองจอก

31 น.ส. กรรณิการ ์ ศรสี าอางค ์

33 น.ส. ชตุิพร โนวฒัน์

35 น.ส. พรพมิล แยม้รมัย ์

37 น.ส. ศุภสิรา กุลกิง่

39 น.ส. อภสัรา สงิหเ์รอืง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/2 แผนการเรยีน (กลุ่ม A)
นางรุง่นภา ศรวีสุทธิ,์ นางปูรดิา พนัหนองแสน

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 12311 นาย นรวรี ์ ปิงวงั

4 12343 นาย นาธาร วงศศ์ร

6 12379 นาย นราทร โฮมแพน

8 12384 นาย อโนชา สง่างาม

10 13315 นาย เบญจพล จนัทรน์า

12 นาย ปกรณ์ อวบสนัเทยีะ

14 12325 น.ส. เพชรนภากร พลนิกร

16 12359 น.ส. บงกชพร ทรพัยมู์ล

18 12374 น.ส. เสาวรกัษ ์ มยัตรเีดช

20 12446 น.ส. พจชณิชา บานคลี่

22 12519 น.ส. ณัฏฐพร จตัุรงค ์

24 12533 น.ส. ศุภาพชิญ ์ พานาเรยีง

26 12642 น.ส. เบญจมาภรณ์ อนิยิม้

28 12693 น.ส. หยกผกา มากแวง

30 น.ส. กชมน ชยัชนะ

32 น.ส. กรรณิการ ์ เสรจ็ธุระ

34 น.ส. นาตาลี พวงศร ี

36 น.ส. วาสติา ลีกุ้ล

38 น.ส. อชริะกานต ์ สรุะอารยี ์

40 น.ส. ไอลดา ถาพร

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/2 แผนการเรยีน   (กลุ่ม B)
นางรุง่นภา ศรวีสุทธิ,์ นางปูรดิา พนัหนองแสน

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 12309 นาย ธชันนท ์ โพธิส์าลี

3 12432 นาย ศภุณัฐ ระดาฤทธิ ์

5 12475 นาย อคัรเทพ ชาญชติร

7 12513 นาย สุรพนัธ ์ เห็นส าเรจ็

9 12631 นาย ยทุธกานต ์ โสมศีร ี

11 13803 นาย เอกรตัน์ น่ิมทยัสุย

13 นาย นาวนิ ปิยะ

15 12369 น.ส. ภทัราพร เพชรสุรยิา

17 12448 น.ส. วรรณษา ถนัดไถ

19 12478 น.ส. กลัยารตัน์ เย็นฉ ่า

21 12598 น.ส. ทกัษพร อนิทรศ์ิร ิ

23 12651 น.ส. ศิรวิรรณ ดมุกลาง

25 12840 น.ส. นันทชิา นามม่วง

27 13302 น.ส. ชลดา บญุใหญ่

29 13345 น.ส. สุพชิญา ธมัมานุกูลสวสัดิ ์

31 13835 น.ส. สาธนีิ สบืมาโยง

33 น.ส. ชนิตา ปัญญาไว

35 น.ส. ตน้ขา้ว มฤีกษ ์

37 น.ส. นันทนญ์าดา ของกิง่

39 น.ส. วไิลภรณ์ แสนสุข

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/3 แผนการเรยีน  (กลุ่ม A)
น.ส.แอนนา สุภาพญาต,ิ น.ส.ปิยะนาฏ พึ่งพา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 12430 นาย วรียทุธ บญุเฮียง

4 12462 นาย นฤพนัธ ์ ประจวบมอญ

6 12497 นาย ธนโชติ พรีะวฒัน์

8 12537 นาย กติตศิกัดิ ์ เหมอืนตา

10 12632 นาย ศกัยศ์รณ์ แซเ่ตยีว

12 13808 นาย อทิธพิล ผ่านพเิคราะห ์

14 12368 น.ส. พมิพวรรณ ยนืยงั

16 12391 น.ส. ชลณิชา ปานนอก

18 12453 น.ส. องัคณา ศรอี า่

20 12494 น.ส. อรวรรณ์ สวยป้อง

22 12647 น.ส. วรนาถ แซจู่

24 12680 น.ส. ปณุยนุช ชาวเรณู

26 12844 น.ส. ณัฐณิชา เอีย่มศิรอิารรีตัน์

28 13317 น.ส. ปภาวรนิทร ์ หล าบางชา้ง

30 13834 น.ส. อรนุช บอ่คุม้

32 น.ส. ชญาดา เสาชยั

34 น.ส. ชตุกิาญจน์ ภูรจิรินนทนุ์กลุ

36 น.ส. ธญัสุดา ฉ ่าหล า

38 น.ส. มยุรยี ์ มอญพูด

40 น.ส. สุพชิญา ภู่มาก

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/3 แผนการเรยีน  (กลุ่ม B)
น.ส.แอนนา สุภาพญาต,ิ น.ส.ปิยะนาฏ พึ่งพา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

เลขที่

1 12176 นาย ณัฐชนน ขาวเรอืง

3 12375 นาย ดนุสรณ์ ดีลี

5 12460 นาย ธติิภมูิ ศรนีาง

7 12474 นาย อภนัิทธ ์ ศิรมิาตย ์

9 12543 นาย ณัฐพงษ ์ แสนสดุ

11 12585 นาย พงศกร ธรรมจนัทร ์

13 12658 นาย ณัฐพงศ ์ ผวิผ่อง

15 นาย ณภทัร เป็ดทอง

17 นาย สรรทศัน์ บุญแสงทอง

19 12345 น.ส. กนกรสกร ลายประดิษฐ ์

21 12355 น.ส. ธารดิา วชิาสวสัดิ ์

23 12389 น.ส. กญัญาณัฐ บ ารงุเกาะ

25 12485 น.ส. ณัฐนิชา คงแผน

27 12490 น.ส. ศศิกาญจน์ กุลพพิฒันม์งคล
29 12607 น.ส. เฟ่ืองนภา เสอืโต

31 12644 น.ส. ปนัดดา โกมลวานิช

33 13812 น.ส. ปาณระพี แฝงศรคี า

35 น.ส. นพวรรณ เมอืงสนัเทยีะ

37 น.ส. น า้ทพิย ์ หลา้จ า้

39 น.ส. ภทัรนันท ์ ภูภ่มร

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/4 แผนการเรยีน   (กลุ่ม A)
นางวรารตัน ์ชาตศิิร,ิ นางกมลพร สอนภกัดี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 12340 นาย กรนรนิทร ์ จนัทรโกมล

4 12456 นาย โซทา เลยีง

6 12472 นาย สณัทณัฐ ศรพีชัรานุกูล

8 12538 นาย จิรเมธ แกว้งาม

10 12549 นาย สทุธชิาติ บุญชว่ย

12 12587 นาย ภทัรพล ทะสา

14 12847 นาย ณัฐสม อุตศาสตร ์

16 นาย รชัชานนท ์ กรวีชัรนิทร ์

18 12329 น.ส. วรรณิดา วรรณฑาณะ

20 12350 น.ส. จิดาภา แซปั่ง

22 12358 น.ส. นุชญาดา นิลเศรษฐ ์

24 12483 น.ส. ชยุดา ภริมย ์

26 12488 น.ส. ปัณฑติา จนัทรช์ติ

28 12599 น.ส. ธนาวรรณ เพยีนไลย

30 12612 น.ส. ศุภนิดา โพทุมทา

32 13332 น.ส. อจัฉราภรณ์ บวัแพง

34 น.ส. จิราพร บุญพามา

36 น.ส. นันธยิา บุญตา

38 น.ส. ผกาพร ชณิโคตร

40 น.ส. ศุภาพชิญ ์ พนัธุพ์งษ ์

ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563
ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/4 แผนการเรยีน   (กลุ่ม B)

นางวรารตัน ์ชาตศิิร,ิ นางกมลพร สอนภกัดี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 12418 นาย ชยัณรงค ์ ทองอรา่ม

3 12660 นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษม

5 นาย กติติศกัดิ ์ กนัหาทพิย ์

7 นาย ณัฐวุฒิ นามปราศยั

9 นาย อธชิา หว่างสกุล

11 12333 น.ส. ศวติา ด าดี

13 12361 น.ส. ประกายดาว เพ็ชรมณี

15 12438 น.ส. ฑฆิมัพร กางกูล

17 12444 น.ส. เบญจพร เตจา

19 12481 น.ส. ชนิกานต ์ ทุ่งสว่าง

21 12639 น.ส. ชตุิมา เทพหทยั

23 13311 น.ส. ชนิดา ค าคนขอ้ง

25 น.ส. ณัชชา จูเปาะ

27 น.ส. ธนภทัร อุม่ละออ

29 น.ส. พชิญาอาภา เหลอืงอ่อน

31 น.ส. สิรยิากร พนัธุพ์งษ ์

33 น.ส. สดุารตัน์ วรจกัร

35 น.ส. อรสิา ปาปะไพ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/5 แผนการเรยีน    (กลุ่ม A)
ครูทีป่รกึษา นางจนัทรประภา สงิหด์อนแกว้, นางเยาวพร เทยีบเพชร

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 12421 นาย ณัฐวุฒิ นาแถมพลอย

4 13807 นาย นราวชิญ ์ สวสัดี

6 นาย ณัฐพล หว้ยทราย

8 นาย รฐัพล โพธิไ์ทย

10 12331 น.ส. วราภรณ์ จั่วจนัทกึ

12 12346 น.ส. กวสิรา เจรญิภกัดี

14 12362 น.ส. ปราณปรยีา ดวงชืน่

16 12442 น.ส. นพรตัน์ ปานสี

18 12447 น.ส. มุชติา พรหมเจรญิ

20 12486 น.ส. นรกมล ไชยรตัน์

22 12691 น.ส. สนิุสา มาลาภมูิ

24 13806 น.ส. พยิดา ชยัแสนสรอ้ย

26 น.ส. ณัฐวภิา สนีาค

28 น.ส. พชัรพีร พลแสน

30 น.ส. มนิชญา ทองนรนิทร ์

32 น.ส. สกุญัญา ศรศรี

34 น.ส. เสาวนีย ์ คงมี

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/5 แผนการเรยีน    (กลุ่ม B)
ครูทีป่รกึษา นางจนัทรประภา สงิหด์อนแกว้, นางเยาวพร เทยีบเพชร

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 12467 นาย พงษ์สพัุฒน์ นาควมิล

3 12618 นาย จักรนิ ปากสวสัดิ์

5 12622 นาย โชคทวี คณุารักษ์

7 12671 นาย สรัล เรอืนไทย

9 13304 นาย ชษิณุ ทพิยเ์กษร

11 นาย จริกฤต จันทรวโิรจน์

13 12334 น.ส. ศศิ บญุบรรจง

15 12353 น.ส. ณิชมน เชือ้ค าเพ็ง

17 12364 น.ส. ปัณฑติา สวุรรณพานชิ

19 12366 น.ส. ปณุรดา แกว้พรรณราย

21 12387 น.ส. กมลทพิย์ บญุรัตน์

23 12437 น.ส. ชลลดา เดชกุง้

25 12600 น.ส. ธัญญารัตน์ บญุแรง

27 12684 น.ส. พัชรา นุวตั ิ

29 น.ส. จรยิพร จันทะสาร

31 น.ส. ชนกิานต์ เผน่ณรงค์

33 น.ส. บษุราคมั สวสัดผิล

35 น.ส. ภษูณิศา สรุดิ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/6 แผนการเรยีน  (กลุ่ม A)
ครูทีป่รกึษา น.ส.ชนันทภ์ทัร ์พบจนัอดั , นายเศกศกัดิ ์ข าอิม่

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 12577 นาย จรนิทร์ ประสาทเวช

4 12620 นาย ฉันทวฒัน์ สงิหา

6 12656 นาย ฉันทวฒุิ สงิหา

8 12674 นาย เอกรัตน์ บรมรัมย์

10 13305 นาย ฐติวิฒุน์ สารสทิธิ

12 นาย ธนาธบิดี มั่นเกตวุทิย์

14 12347 น.ส. จรรยพร พระเกตุ

16 12354 น.ส. ดน่ีา จันทร์

18 12365 น.ส. ปิยะพร แซล่ี้

20 12367 น.ส. พรสนิี เจรญิรัมย์

22 12403 น.ส. พรรณพนัช โลห่ค์ า

24 12492 น.ส. สกุัญญา สแูพะ

26 12613 น.ส. สติานันท์ อ า่ศรจัีน

28 13301 น.ส. กฤตกิาณต์ เลือ่นลอย

30 น.ส. จรัิฐตกิาล ภาวะหา

32 น.ส. ธดิารัตน์ บญุสวุรรณ์

34 น.ส. บสุกร ธรรมวงค์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/6 แผนการเรยีน  (กลุ่ม B)
ครูทีป่รกึษา น.ส.ชนันทภ์ทัร ์พบจนัอดั , นายเศกศกัดิ ์ข าอิม่

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

เลขที่

1 12376 นาย ทัศนพ์ล แกว้ละมลุ

3 12416 นาย โกสนิทร์ อดุมพร

5 12422 นาย ทักษิณธร ค ามทัีน

7 12476 นาย อัครพล พ่วงพันธ์

9 12509 นาย ศกัดิด์า สงิขรณ์

11 12633 นาย ศริชิาติ ทองอยู่

13 นาย นนทชยั สนิธรุงค์

15 12397 น.ส. ณิชา ตรวจสงูเนนิ

17 12407 น.ส. ลดาภรณ์ สปีาน

19 12413 น.ส. อมรรัตน์ แสงสวา่ง

21 12449 น.ส. วนัมาฆณี พานชิการ

23 12534 น.ส. อภมินท์ กาบนิ

25 12562 น.ส. ปารมี ทรงภาเนตร์

27 12567 น.ส. ภัทรวดี นาคสมบรูณ์

29 12636 น.ส. จารวุรรณ ประทุมทปี

31 13308 น.ส. ณัฐชดุา มศีรี

33 13349 น.ส. ณัฐณิชา เรอืงสขุ

35 น.ส. ชลลดา ศรมีะณี

37 น.ส. มัลลกิา ดวงสวา่ง

39 น.ส. อรณุรุง่ ทองมลู

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/7 แผนการเรยีน   (กลุ่ม A)
ครูทีป่รกึษา นางสาวมะลวิลัย ์ขอบบวัคลี,่ นางสาวมณฑณั์ชธร ทองยศ

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 12383 นาย สทัุศน์ เกดิภาคี

4 12417 นาย ครฑุ ไชยศรรัีมย์

6 12458 นาย ณัฐพล นาคเจรญิ

8 12501 นาย พงศกร เมอืงเอีย่ม

10 12619 นาย จาตรุงค์ นานอก

12 13307 นาย นติภิมู ิ นติวิธิานชยั

14 12356 น.ส. นัททพร สาระทรัพย์

16 12405 น.ส. พาลนุี แกว้ใส

18 12411 น.ส. สดุารัตน์ โจมแกว้

20 12440 น.ส. ณัฐนชิา พรหมประดษิฐ์

22 12451 น.ส. สโรชา แผนสวุรรณ์

24 12556 น.ส. จรรจริา พรทะนะ

26 12564 น.ส. พรธรีา ตนัเป็ง

28 12570 น.ส. สพุรรษา คนซือ่

30 12638 น.ส. ชนาภา ค าสม

32 13314 น.ส. สนัุนทา พงษ์ศรี

34 13836 น.ส. สดุาทพิย์ เวยีงสงค์

36 น.ส. ฐดิาพร ประกอบดี

38 น.ส. อภสิรา นติวิรรณอมร

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/7 แผนการเรยีน   (กลุ่ม B)
ครูทีป่รกึษา นางสาวมะลวิลัย ์ขอบบวัคลี,่ นางสาวมณฑณั์ชธร ทองยศ

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


